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1. GENERALITATS
1.1.

OBJECTE DEL PROJECTE

El present Projecte de millora d’espais de diferents plantes de l’edifici Torrent de
l’Olla, 220-218 de Barcelona té per objecte realitzar les obres de millora de diferents
espais situats a les plantes tercera i quarta. L’edifici, destinat a l’ús d’oficines, es troba
actualment en ús.
1.2.

PROMOTOR

Departament de Logística i Gestió d’Edificis – Gerència d’Ecologia Urbana.
Ajuntament de Barcelona
1.3.

EMPLAÇAMENT

Les obres a realitzar estan emplaçades a la planta tercera i quarta de l’edifici situat al
carrer Torrent de l’Olla 218-220 de 08012 Barcelona.
La referència cadastral és 9343301DF2894C0004
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

L’alçada entre forjats de les plantes l’edifici es de 2,56 m, amb un cel ras de 24 cm,
l’alçada útil dels espais de oficines es de 2,32 m. A la planta baixa varia pel pendent

2.1.

CONDICIONS GENERALS

2.1.1.

ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI.

dels carrers, l’alçada entre forjats va de 3,50 m al carrer SC fins a 4,35 m al carrer
TO.

L’edifici Torrent de l’Olla 218-220 consta de 8 plantes, 7 sobre rasant (PB+6PP) i 1
planta soterrani sota rasant. La forma del solar: paral·lelepípede, es bastant regular,
encara que la geometria i superfície de cada planta va variant. L’estructura és de
pilars de formigó i forjats reticulars segons inspecció ocular d’algun punt on el fals
sostre es enregistrable. La façana es d’ampits d’obra i finestres de fusteria d’alumini
corregudes al llarg de totes les façanes, en algun moment es va realitzar una reforma
global de la façana per millorar les condicions de aïllament tèrmic als ampits de la
façana amb col·locació de un revestiment fusta amb resines, desconeixem si es un
sistema de façana ventilada. La coberta es un terrat a la catalana trepitjable, disposa
de la maquinaria de climatització i de plaques fotovoltaiques. Les instal·lacions han
anat actualitzant-se per plantes a mida aquest l’edifici ha anat realitzant
transformacions. Les fusteries són d’alumini anoditzat amb envidrament de 4-6-4 amb

Figura 1. Estat actual de la planta 3ª.

càmera, no disposen de protecció solar exterior però si de persianes venecianes a

2.1.2.

l’interior.

CONDICIONS DE PARTIDA

L’àmbit d’ús municipal de l’edifici es troba dintre d’un procés de renovació general per
actualitzar els espais i les instal·lacions a les noves normatives i criteris de

A l’aparcament s’accedeix pel carrer de Santa Clotilde i hi ha tres propietats diferents,
els usuaris del propi edifici municipal, els de les oficines de la planta primera i els
clients del supermercat situat a la planta baixa. La planta baixa està composada per
un gran local comercial, ocupat per un supermercat i una franja d’uns 6 m de mitja
d’ample que comunica els dos accessos a la resta de plantes de l’edifici municipal. El
supermercat que ocupa el local han realitzat obres d’adequació que inclouen un
ascensor intern d’us exclusiu i la seva pròpia escala de comunicació.

La planta primera de l’edifici esta ocupada per oficines a les que no s’ha pogut
accedir. La resta de plantes, la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª estan ocupades per serveis
municipals.

l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta renovació s’està executant per fases amb
reformes parcials, de les quals el present projecte n’és una més. Així, els darrers
anys s’han realitzat obres a les plantes segona, quarta, cinquena i sisena amb
diferents graus d’intervenció en la renovació dels espais i les instal·lacions.
Properament està prevista la redacció d’un Pla Director de l’edifici complet per a
actualitzar les instal·lacions de clima i ventilació d’acord amb l’actual Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE).

El present “Projecte de millora d’espais de diferents plantes de l’edifici Torrent de
l’Olla 218-220 de Barcelona”, té per objecte definir les actuacions necessàries per a la
redistribució parcial de llocs de treball i sales de reunions de les plantes tercera,
millorant puntualment el sistema de climatització.
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El projecte, doncs, s’atén a l’Ordenança Metropolitana de Rehabilitació en el seu
Darrerament, l’Ajuntament de Barcelona ha definit nous criteris per a les zones de

article 13 i no redueix les condicions mínimes d’habitabilitat existents.

treball dels seus diferents departaments basats en la creació d’espais diàfans on

Ordenança metropolitana de rehabilitació

l’organització des quals es fa a través de mobiliari (prestatgeries) d’alçada 1,20m. El

Títol III. Les normes d’edificació

present projecte es contextualitza en aquest procés de remodelació espacial.

Capítol I. De les obres
Article 13. En cap cas poden reduir-se, totalment o parcialment, les condicions

Per a l’elaboració del present projecte, el Departament de Logística i Gestió d’Edificis

mínimes d’habitabilitat existents, per raó de les obres d’edificació que comporta una

ha facilitat als redactors del projecte diferents plànols amb una aproximació a la nova

actuació de rehabilitació.

distribució demanada, la qual ha estat prèviament consensuada amb els diferents
departaments afectats.
2.2.
2.1.3.

NORMATIVA URBANÍSTICA

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

En termes generals, les solucions adoptades tracten de satisfer les demandes del

L’edifici ocupa una parcel.la de uns 1.669 m2, amb 10.905 m2 construïts totals inclòs

client, tant en la distribució dels nous llocs de treballs i en la millora puntual del

el soterrani, i qualificat de 12 pel PGM, amb una edificabilitat molt superior a la de

sistema de climatització, com en el reaprofitament dels materials existents, reduint al

l’entorn, en una illa que fa xamfrà i tres façanes: al carrer Sant Salvador, carrer

mínim necessari la renovació d’aquests.

Torrent de l’Olla i carrer Santa Clotilde, i una façana formant un pati interior.
Per a la nova distribució s’aprofitaran els mobles existents i les mampares modulars.
La normativa vigent és el Pla General Metropolità de Barcelona_PGM76, aprovat

El projecte, per tant, preveu el desmuntatge, acopi i muntatge en la nova ubicació,

definitivament el 14 de juliol de 1976, la seva qualificació urbanística de sòl urbà, es

subministrant únicament els elements de nou mobiliari demanats expressament i

la clau 12: Zona nucli antic, substitució de l’edificació antiga, la fondària edificable es

aportant, per a les mampares, elements de remat necessaris per a la seva correcta

de 12,10 m. L’edifici, construït el 1968, té un excés d’edificabilitat respecte la que es

instal·lació.

podria executar segons el planejament vigent.
Per al condicionament dels nous espais generats, en quan al paviment i sostre, es
En tractar-se d’una reforma d’escàs abast, limitada a l’interior dels espais, no caldrà

preveu, a banda de les reparacions necessàries un cop retirades les mampares, el

el compliment de cap normativa a nivell urbanístic o que tingui afectació a la globalitat

polit i abrillantat general del terratzo actual i la substitució de les plaques del fals

o entorn de l’edifici existent.

sostre enregistrable que estiguin deteriorades. Els pilars, els ampits d’obra de façana
i el fossat perimetral entre el fals sostre i la façana es tractaran amb pintura.

L’alçada existent de les oficines actualment es de 2,32m, inferior als 2,50m tal com
estableix la norma genèrica del RD 486/1997 Medidas de seguridad en lugares de

Aquestes actuacions defineixen en termes generals les obres a realitzar en la planta

Trabajo. Aquesta alçada de 2,32m lliure es manté en projecte donat el limitat abast de

tercera, objecte del present projecte.

la intervenció

A nivell d’instal·lacions, les actuacions previstes afecten principalment a les
instal·lacions associades als llocs de treball (dotacions d’electricitat i dades) i el criteri
serà renovar el cablejat i les connexions. A la planta 3ª s’instal·larà un sub-quadre
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elèctric, ubicats als quartos dels Racks, des d’on es distribuiran les noves línies
elèctriques.

A banda d’això,

el projecte preveu la substitució de les llumeneres de sostre

(pantalles de 120x60cm) de sistema fluorescent a LED i la instal·lació puntual de
fancoils, que s’incorporaran a la xarxa existent amb sistema d’aigua, per a aconseguir
una millora tèrmica en les zones que actualment queden insuficientment abastides.

Així mateix, s’intentarà minimitzar les actuacions en els quartos dels Racks i els
quadres elèctrics, especialment en quan la modificació de la seva forma o de la seva
ubicació, ja que, donat que no es preveu la renovació general d’aquestes
instal·lacions, qualsevol moviment d’aquest elements suposaria un sobre-esforç

Figura 4. Estat reformat de la planta 3ª.

clarament innecessari.
2.3.
2.2.1.

Planta 3ª

QUADRE GENERAL DE SUPERFICIES

Com s’ha comentat anteriorment, el present projecte preveu l’actuació en les plantes

A la planta 3ª, les actuacions previstes abasten la pràctica totalitat de la planta

3ª i 4ª de l’edifici de Torrent de l’Olla 218-220. En cap de les tres plantes, però, la línia

excloent ascensors, escales, banys i l’àmbit ocupat pel departament de Qualitat

d’àmbit d’actuació abasta la totalitat de la planta sinó que deixa fora els nuclis

Ambiental. A la resta d’espais s’actuarà en paviment, sostres i mampares segons les

verticals de circulació, els nuclis de banys i certes parts de la planta que han estat

indicacions explicades anteriorment. No obstant això, hem inclòs a la línia d’àmbit

recentment reformades i/o que ja compleixen amb els criteris requerits per

d’actuació la zona de treball diàfana de Qualitat Ambiental amb la finalitat de

l’Ajuntament (veure plànols).

reordenar les pantalles LED del sostre i posar-les en coherència amb la resta de la

A continuació exposem les superfícies rellevants per planta, com son, la superfície

planta. Aquesta actuació es podrà fer fora de l’horari laboral i no implicarà cap trasllat

total construïda, la superfície de la l’àmbit d’actuació i una relació comparada de les

de treballadors per realitzar-la.

superfícies útils de cada ús, abans i després de la reforma. Aquesta última abastint la

A la resta de la planta es preveu també la substitució del cablejat elèctric i de veu i

totalitat de la planta, estigui a dins o no de l’àmbit d’actuació.

dades dels llocs de treball, així com, la instal·lació de fancoils en les zones centrals
de planta per reforçar el sistema de climatització actual ubicat al perímetre de façana.
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PLANTA 3ª
Superfície Construïda Total
Àmbit d'Actuació

1309,33 m²
811,25 m²

Superfícies útils P3ª
Qualitat Ambiental

Estat actual
326,80 m²

Estat Reformat
326,80 m²

Agència de l'Energia de Barcelona
Enllumenat
Biodiversitat (Parcs i Jardins)

191,85 m²
248,80 m²
111,75 m²

174,70 m²
247,50 m²
134,05 m²

Altres Serveis / Usos
Office de planta
Sanitaris
Rack
Altres Instal·lacions
Passadissos generals

167,5 m²
28,20 m²
23,30 m²
7,25 m²
0,00 m²
87,50 m²

Nucli vertical

142,65 m²
28,20 m²
23,30 m²
7,25 m²
0,00 m²
116,20 m²
61,65 m²

TOTAL SUP. ÚTIL P3ª

1258,45 m²

1258,45 m²

61,65 m²
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3. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SISTEMA GENERAL CONSTRUCTIU
3.1.

PREPARACIÓ DE LES PLANTES

3.2.

PAVIMENTS

A la planta 3ª es realitzarà un abrillantat del paviment. Aquesta operació s’haurà
3.1.1.

Enderrocs i desmuntatges

Desmuntatges de mampares i plaques de fals sostre en zones de pas d’instal·lacions,
extracció d’arxius, desmuntatge de mobiliari, tot realitzat de forma acurada per a la

d’executar en correspondència amb les diverses fases previstes a cada planta i fora
del horari laboral per evitar les molèsties als treballadors produïdes per aquests
treballs.

seva posterior reutilització.
Retirada d’instal·lacions obsoletes i enderrocs d’envans ceràmics.
En compliment del decret regulador de residus, els resultants de les feines d’enderroc
i desmuntatge de mampares i mobiliari obsolet es traslladarà a un gestor d’enderrocs
autoritzat i homologat per l’Ajuntament. Es requerirà el certificat de disposició de
residus emès per l’abocador.

3.3.

FALS SOSTRES

Es substituiran les plaques de fals sostre deteriorades, si es necessàri. Així mateix,
s’han detectat diferents parts del fals sostre on l’estructura està malmesa (juntes
obertes, desnivells..). Aquestes parts s’hauran de substituir per altres noves o
reparar-les en cas que sigui possible.

Les mampares, elements de fals sostre, mobiliari i material informàtic a reutilitzar,
s’emmagatzemarà en espais del propi edifici, definits i habilitats prèviament per a

3.4.

aquesta finalitat.

Els espais tancats com sales de reunions, despatxos i zones d’arxiu es tancaran de

3.1.2.

reparacions de paviments.

DIVISÒRIES

terra a sostre amb sistema de mampares amb fix superior i part inferior amb
envidrament o cega, sobre perfilaria d’alumini, totes elles reutilitzades. Es col·locarà

A les planta 3ª està previst el polit i abrillantat del paviment de terratzo. Prèviament,
però aquest paviment haurà d’estar reparat i millorades les seves condicions actuals
en la mesura d’allò possible:
-

Es repararan els forats resultat dels cargols de les mampares extretes i altres
desperfectes de petita dimensió amb morters resinosos acolorits amb la
tonalitat de les llosetes existents.

-

Les llosetes que presenten un deteriorament major seran substituïdes per unes

envàs fònics en prolongació de les mampares conformant els despatxos, des del falssostre fins el forjat. Les portes s’aprofitaran també les desmuntades d’altres espais.
Els trobaments amb façana de les divisòries es farà de manera que coincideixi
sempre amb un muntant principal o secundari de la fusteria de façana i sense
bloquejar l’obertura de les finestres corredisses. Aquestes divisòries, per tant,
s’hauran de replantejar en obra i modificaran si s’escau les mides indicades en
plànols.

de noves amb característiques el més similars possible a les existents. La D.F.

-

escollirà el nou model de lloseta a partir de diverses opcions ofertes per

3.5.

REVESTIMENTS

l’empresa constructora. El nou model haurà de servir també per restituir les

Es pintaran els paraments verticals i pilars interiors amb pintura plàstica del mateix

llosetes que s’han instal·lat amb anterioritat però que no han assolit un bon

color que l’existent, només en les zones d’actuació. De la mateixa manera es pintarà

nivell d’integració amb el paviment existent.

el fossat existent entre el fals sostre i la façana, incloent els tubs d’instal·lacions que

Es repararan també aquelles peces que hagin perdut l’adherència amb la base

quedin vistos, sempre i quan el seu material ho permeti.

o que presenten desnivell en les juntes.
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Les feines de pintura s’hauran de realitzar fora de l’horari laboral prèvia protecció del

3.6.1.2.

mobiliari existent.

Les posades a terra s’estableixen amb l’objecte principal de limitar la tensió que

3.6.

INSTAL.LACIONS

Xarxa de terra

respecte la terra poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques,
assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el

3.6.1.

Instal·lació elèctrica

3.6.1.1.

Introducció

En aquest capítol es definirà la instal·lació elèctrica.

material emprat.

La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni
cap mena de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una
instal·lació i un elèctrode, o grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte

El projecte contempla la reforma de les instal·lacions elèctriques existents, en cap cas

d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny

contempla la substitució complerta del sistema elèctric de la planta, ja que s’aprofita,

no existeixin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas

en la mesura del possible, les instal·lacions existents.

a terra de les corrents o manca de descàrrega d’origen atmosfèric.

En cap cas es contempla una ampliació de potencia elèctrica, ja que el projecte

El sistema de terres emprat serà l’existent a l’edifici, verificant-se la seva resistivitat.

redistribueix els llocs de treball e inclús disminueix la potència en el cas del sistema
d’il·luminació.

La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 i NTE 1973 IEP.

Les feines que comportin talls elèctrics de zones amb treballadors s’hauran de

Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran

realitzar fora de l’horari laboral.

dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar
problemes ni en els cables ni en les connexions.

La normativa aplicable és:
-

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques es realitzaran assegurant les

Complementarias. RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o

-

soldadura d’alt punt de fusió.

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i

construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1998 (DOGC 30/11/98)
-

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. RD

Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que

314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 28/03/06)

puguin tallar la seva continuïtat.

-

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. RD

314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 28/03/06)
-

protecció de terra.

Normes UNE, EN y UNE-EN d’obligat compliment
Càlculs de xarxa de terra
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Aquests càlculs es realitzaran segons els valors que es marquen en la instrucció ITC-

Tots aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per a la seva fàcil i

BT-18, la tensió de contacte màxima permesa per R.B.T serà de (50) V., i tenint en

ràpida identificació. Els cables es marcaran amb el número del born de sortida del

compte que s’utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat de (0,03) A, la

cable.

resistència del terra haurà de tenir un valor mínim.
A la porta de l’armari s’instal·larà un porta-plànols per col·locar els esquemes del

V
>R
In

50
> 166Ω
0,3

quadre actualitzats segons variacions aparegudes durant el transcurs de l’obra.

Els armaris aniran connectats a terra.
Tanmateix es requereix un valor de terra no superior als 10 Ohms.
La situació d’aquests es troba reflectida en els plànols, i en els esquemes unifilars de
distribució es reflecteixen les connexions.
3.6.1.3.

Distribució elèctrica general en baixa tensió

L’arquitectura elèctrica de l’edifici esta distribuïda per plantes, on a cada plantes

Canalitzacions elèctriques

existeixen un o varis quadres generals.

Per a la distribució general de línies s’instal·laran safates, preferentment de tipus
metàl·lica perforada, de secció adequada pel cablejat a distribuir i amb espai de

Aquest projecte no modifica les carregues totals del edifici, únicament redistribueix les

reserva per a possibles ampliacions o modificacions de la instal·lació, i la distribució

carregues totals dins de les mateixes plantes.

de línies a punts concrets de la instal·lació es realitzarà sota tub.

Les noves instal·lacions elèctriques s’ajustaran en tot moment al que es disposa al

Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d’incendi independent

R.E.B.T. i les seves Instruccions tècniques complementaries. Es legalitzarà una

s’haurà d’efectuar de manera que no disminueixi el RF de l’element travessat.

vegada acabades les instal·lacions.
S’ha dissenyat la instal·lació per separar les instal·lacions segons el criteri:
Quadres de distribució
Totes les sortides es connectaran amb terminals i seran convenientment etiquetades.

Safates de distribució
Les safates estaran instal·lades segons ITC del reglament de baixa tensió.

L’armari dels quadres de distribució seran metàl·lics amb dues portes: una metàl·lica
amb finestretes i l’altra de vidre transparent, i estarà dotat d’un interruptor general

Tota la distribució i dimensions de les safates estarà d’acord amb l’especificat en

manual i d’interruptors automàtics i diferencials.

plànols, plec de condicions i mesures.

Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes que

Totes aquelles safates que per necessitat hagin de portar diferents tipus de cablejat,

assegurin la protecció dels cables i de les persones.

aquests es separaran mitjançant separador i s’entubarà el cablejat de menor tensió.
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Per a la perfecta identificació posterior de cada tipus de safata i quin tipus de cablejat

No es permet la composició d’altres colors.

ha de portar, s’hauran d’identificar perfectament.

El conductor neutre serà d’igual secció que les fases.

Es tindrà en compte la unificació de suports, els quals es faran de les mesures

Les línies que discorrin per l’exterior s’hauran de fer amb cable de 6, com s’indica en

necessàries per poder ubicar diferents tipus d’instal·lacions.

el reglament.

Conduccions sota tub

Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits

Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució fins

derivats disposaran d’un conductor de protecció de coure que es connectarà a la

l’alimentació a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc.).

xarxa de terra.

En les instal·lacions vistes, com a norma general i excepte indicació de la D.F.,

Tot el ressenyat anteriorment serà executat d’acord amb la reglamentació i

s’utilitzarà tub de PVC tipus GRISDUR en interiors i tub metàl·lic roscat en exteriors i

instruccions tècniques vigents en el moment d’execució.

zones que així ho requereixin.
Sistemes de protecció
Les conduccions realitzades amb tub seran determinades segons les recomanacions

Els sistemes de protecció i connexió de terra previstos són els següents:

de la Instrucció ITC-BT-21.
Protecció contra sobrecàrregues:
Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el número de conductors que es

Tots els elements estaran protegits en els quadres o derivacions contra les

vagin a l’interior d’ells i de les seccions dels mateixos, basant-se la seva elecció de la

sobrecàrregues o tallacircuits mitjançant interruptors automàtics magneto-tèrmics

taula III de la Instrucció ITC-BT-21.

amb un poder de tall adequat al punt on han d’actuar.

Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació.

Protecció contra contactes directes:
Les proteccions contra contactes directes consten de totes les canalitzacions i

Cablejat

embolcalls de línies, quadres i receptors, dotant la instal·lació de l’aïllament necessari

El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 750V en les conduccions amb tubs i

amb la finalitat d’aïllar i obstaculitzar les parts actives del contacte humà.

del tipus RV de 0'6/1kV en els recorreguts per la safata metàl·lica.
Protecció contra contactes indirectes:
Per al cable de 750v s’utilitzaran els colors propis per a cada funció, essent:

S’ha adoptat un sistema de connexió de terra de les masses associat a interruptors

•

Negre, marró, gris per a les fases

diferencials o dispositius de tall automàtic, sensibles a les corrents de defecte o fuites.

•

Blau per al neutre

•

Bicolor groc/verd per a la posada a terra

Instal·lació d’enllumenat
Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior seran:
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• Intensitat lluminosa uniforme.

Les expressions utilitzades per al càlcul de la secció dels conductors, intensitat i

• Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible.

caiguda de tensió són les següents:

• Utilització de llum natural, sempre que sigui possible.
Corrent trifàsic:
Els nivells d’il·luminació interior que la instal·lació d’enllumenat ha de garantir queden
reflectits en la taula de prescripcions generals.

W
3.V .cosϕ

I=

∆V (%) =

W . L 100
.
K . s.U U

L’alimentació és monofàsica segons la sectorització de línies especificada en càlculs.
Corrent monofàsic:
La distribució de les lluminàries està assenyalada en els plànols adjunts.

I=
Il·luminació d’emergència

W
U .cosϕ

∆V (%) =

W . L.2 100
.
K . s.U U

Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 3 lux en el nivell del sòl
en els recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts en què estan situats equips de

Sent:

protecció contra incendis d’utilització manual i/o quadres de distribució de

I = intensitat del corrent (A)

l’enllumenat, subministrant aquests nivells d’il·luminació coma a mínim durant 1 hora.

W = potència (W)
L = longitud de la línia (m)

Instal·lació de força

U = tensió del subministrament (V)

La instal·lació interior de cada sala dependrà de l’ús de cada una i estarà executada

s = secció del cable de fase (mm²)

en la forma indicada en els plànols i esquemes annexes, i d’acord amb les

K = conductivitat, 56 per Cu

prescripcions tècniques redactades per la propietat.

cos fi = factor de potència

En les sales d’informàtica i llocs de treballs es disposaran caixes CIMA (a paret) o

La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per a l’enllumenat i del 5% per a

columnes d’alumini, amb el nombre d’endolls i punts de veu i dades indicats als

altres usos.

plànols.
Per al càlcul de la intensitat de curtcircuit són:
Tota la instal·lació estarà d’acord amb els criteris de les prescripcions tècniques
redactat per propietat.

ICC =

c ⋅ m ⋅U 0

R + X
2

2

Es tindran en compte les instruccions d’ITC-BT-19, 20, 21, 22, 23, 24.

R = ρ ⋅103
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X =λ

Aquest quadre s’alimentarà des del quadre general de planta i alimentaria tots el llocs

L
nC

de treball contemplats al projecte, deixant espai suficient per possibles ampliacions
per si en un futur el volguessin integrar tots les llocs de treballs de la planta.

Sent:
ICC = intensitat de c.c.

Instal·lació elèctrica d’enllumenat

c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.)

L’enllumenat, com es comenta més endavant, només contempla la substitució de les

m = factor de càrrega en vuit (1,05)

actuals llumeneres de fluorescència per llumeneres tipus LED, sense la modificació

U0 = tensió entre fases i neutre (V)

substancial de l’actual distribució. Això comporta una reducció de consum per el que

R = resistència de c.c. (mOh)

el cablejat existent tindrà una reducció d’amperatge.

X = reactància de c.c. (mOh)
ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)

Així doncs no es modificarà les proteccions ni el cablejat existent, i únicament

L = longitud del conductor (m)

s’adaptarà al petits canvis com poden ser la aparició o desaparició de despatxos o

nC = núm. de conductors

sales de reunions que comportaran la desaparició o aparició, segons el cas, de

SC = secció del conductor (mm2)

interruptors per aquestes estances.

l = reactància del conductor (Oh mm2/m)
En quant a la redistribució de les llumeneres, els canvis són fonamentalment per
adaptar-se a les noves distribucions, realitzant-se una distribució de pantalles el més
3.6.1.4.

Treballs en les instal·lacions elèctriques PL-3ª

Modificació de quadre general de planta

homogeni possible, per lo que el cablejat existent es deurà adequar a la nova
distribució.

L’actual quadre general de planta esta situat a la paret en front dels ascensors
principals. Aquesta paret, segons projecte d’arquitectura, s’enderroca amb el que el

Safates

quadre elèctric es trasllada. El trasllat es realitzarà a la paret perpendicular a

Es planteja la col·locació de noves safates per a la distribució del nou cablejat elèctric

l’existent, minimitzant així el possible allargament de les línies.

i de veu i dades per als llocs de treball.

Aquestes feines es realitzaran fora de l’horari laboral.

Llocs de treball
Segons la posició de les taules s’ha optat per la instal·lació de caixes de superfície en

Instal·lació Elèctrica Dedicada (IED)

el cas d’existir un parament vertical proper al lloc de treball, o columnes d’alumini en

Per a la zona on es realitza la redistribució de llocs de treballs el projecte contempla

el cas de no tenir cap parament proper.

la instal·lació de una xarxa elèctrica dedicada per als equips informàtics.
Cada lloc de treballs esta composat per endolls i punts de de veu i dades, segons
Aquesta xarxa estarà formada per un nou quadre per a la xarxa dedicada a situar

indicacions als plànols annexos.

dins de la sala de racks existent a la pròpia planta.
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3.6.2.

Veu i dades

3.6.2.1.

Introducció

Tots els grups de treball tenen:
-

3 endolls de corrent tipus schuko

-

1 RJ45, que ha d’estar enllaçat directament a l’armari de comunicacions a

L’objecte del present apartat és definir les parts que composen la instal·lació

través de la instal·lació de cablejat de categoria 6a del tipus R&M.

d’audiovisuals i veu i dades.
Els grups de treball per impressora tenen:
D’altra banda, aquest apartat estableix i justifica les condicions tècniques i

-

2 endolls de corrent tipus schuko

econòmiques d’execució de la instal·lació.

-

1 RJ45, que ha d’estar enllaçat directament a l’armari de comunicacions a

La instal·lació de veu i dades de l’edifici esta centralitzada a la sala de rack de planta

través de la instal·lació de cablejat de categoria 6a del tipus R&M.

3ª .
3.6.2.2.

Normativa

En la realització del projecte d’instal·lacions es tindran en compte les normes
següents que defineixen l’ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions)
mínima, per adaptar al màxim les instal·lacions:

La codificació que s’ha de seguir en les etiquetes dels punts de connexió dels grups
de treball, i que ha de tenir lògicament correspondència en l’armari de comunicacions,
ha de reflectir la planta, amb l’estructura següent:

P – NNN

Normes sobre sistemes de cablejat genèrics per a les tecnologies de la informació

|

|________ Número correlatiu dins de la planta

|______________ Número de planta: -1, 0, 1, 2...

• CENELEC EN 50173. Norma europea, per la qual cosa la seva utilització en
les compres de sistemes dins de les administracions dels estats membres de

De reserva (possible connexió especial, un endoll extra,...)

la Unió Europea és obligatòria.
• UNE EN 50173-1. Norma espanyola.
• Generic cabling for customer premises per la International Organization for
Standardization i la International Electrotechnical Commission (referida com a
ISO/IEC 11801) realitzat pel comitè tècnic “Joint Technical Committee ISO/IEC
Espai per a les etiquetes d’identificació dels punts.

JTC 1/SC 25”.

Normativa sobre protecció contra incendis
Els estàndards següents fan referència a la utilització de cables amb coberta

Les característiques dels connectors seran les següents:

retardant del foc, propagació de flama i escassa emissió de fums no tòxics i lliures
d’halògens:
• UNE-EN 60332. Sobre propagació d’incendis.

-

Jack RJ45 sense pantalla Cat.6a, per a la implementació d’enllaços i canals
Classe EA amb fins a 4 connexions.

• UNE-EN 50267. Sobre el grau d’acidesa dels gasos emesos. Grup de treball
PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA
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-

Compleix amb els requisits de Cat.6a dels estàndards ISO/IEC 11801ed 2.2
Juny 2011, EN 50173-1 Maig 2011 i ANSI/TIA/EIA-568-C-2.

-

Testeigs De-Embedded d’acord amb IEC 60603-7-41 i 60512-27-100,
“Interoperabilitat” i “Compatibilitat cap enrere” amb Cat.6 i Cat.5e.

-

-

El tipus de cable recomanat per a instal·lacions de dades dependrà del seu ús:

-

Cablejat estructurat. La instal·lació de cablejat ha de ser UTP de categoria 6a,

Compatibilitat amb les modalitats de plug estàndard RJ (RJ11, RJ12, RJ45),

degudament certificat: Cable R&M U/UTP Cat.6a 650MHz 4Px0,56mm LSZH

tecnologia lead-frame de construcció i tipus de connexió sense eina “tool-free”

NVP=66% ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1; ANSI/TIA-568-C.2, IEC

mitjançant mecanisme “Easy LOCK”, suporta cables d’instal·lació rígids de

61156-5 2nd ed., EN 50288-11-1, o equivalent. El cable ha de ser de secció

secció AWG 26 - 22 (0.4 mm - 0.65 mm) i cables flexibles AWG 26/7 - AWG

circular i d’un diàmetre igual o inferior a 7,7mm, per aprofitament de les

22/7.

canalitzacions esteses.

Connexió dels conductors en paral·lel sense encreuament de parells d’acord
amb EIA/TIA 568 A/B, contactes de bronze banyats en pel·lícula d’or amb
durabilitat superior a 1.000 cicles de connexió, contactes mitjançant IDC
(Connexió per Desplaçament d’Aïllant) i sistema de retenció de cable integrat
en el jack per evitar tensions en les connexions, el sistema de connexió dels
conductors suporta més de 4 cicles de tancament del mecanisme.
o Resistència de transició inferior a 5mOhms.
o Tensió de pic testada, superior a 1.000 Volts eficaços.
o Material: lliure d’halògens i lliure de plom d’acord amb la directiva de la
Unió Europea RHOS i de la WEEE.
o Suport de PoE i PoE+ d’acord amb IEC 60512-99-001

-

Panells de connexió per a armaris de telecomunicacions: aquest panells han
de ser modulars amb alleujament de tracció integral, preparats per a la
integració amb sistemes d’identificació visual i sistemes de control automatitzat
del cablatge estructurat R&M InteliPhy o similar.

Panell R&M o similar per a 24 mòduls de connexió RJ45 no apantallats de
Cat.6A ISO, per a la creació de canals de transmissió de la Classe EA amb un
màxim de 4 connectors acc. amb la norma ISO / IEC 11801 ed. 2.2, juny de
2011, A 50173-1 maig de 2011 (DIN EN 50173-1), compleix amb els requisits
Cat.6A de les normes ISO / IEC 11801 ed. 2.2, juny de 2011, A 50173-1 maig
de 2011, així com l’estàndard dels EUA Cat.6A acord amb TIA 568-C.2,
3.6.2.3.

Cablejat de dades

La instal·lació de cablejat ha de correspondre a l’estàndard especificat en aquest

reensamblat a prova en acc. IEC 60603-7-41 i amb 60512-27-100,
interoperable i compatible amb les categories 6 i 5e.

apartat, degudament certificada, amb cable tipus UTP (sense pantalla). Cal inclourehi els cables per a la connexió dels grups de treball i per als equips electrònics.
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NIVELLS LUMÍNICS de PROJECTE

Adequat per a aplicacions 10GBASE-T a acc. amb els estàndards IEEE 802.3
™ Secció Quarta de fins a 500 MHz i 100 m. Compatible amb RJ endolls
estàndard (RJ11, RJ12, RJ45), la connexió de cables d’instal·lació AWG 26-22
(0,4 mm - 0,65 mm) i els cables flexibles AWG 26/7 - 22/7 AWG.

Contactes de bronze xapat en or de> 1000 cicles de connexió, contactes IDC

OFICINES
DESPATX
SALA REUNIONS
VESTÍBULS / DISTRIBUIDORS

Em (lux)

UGR

IRC

500
500
500
100

19
19
19
25

80
80
80
80

amb cicles d’inserció ≥4 acc. IEC 60.352-3 per a, en contacte amb la
resistència <5 MOhm, rigidesa dielèctrica> 1000 Veff. PoE i PoE + compatibles
segons IEC 60512-99-001.
3.6.2.5.

Equips d’il·luminació

Material: lliure d’halògens i metalls pesats lliures en acc. amb directives

A l’estat d’amidaments i plec de condicions es descriu el número i tipus de cadascun

comunitàries RoHS 2.

dels equips d’il·luminació. Pel que fa a l’aspecte estètic i decoratiu, s’ha considerat
sota el punt de vista econòmic, elegint lluminàries de formes llises i de fàcil neteja.

3.6.2.6.

Càlcul del Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació (VEEI)

L’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació s’obté mitjançant el Valor
d’Eficiència Energètica de la Instal·lació (VEEI) per cada 100 lux, amb l’expressió
següent:
Enllumenat
VEEI = (P*100)/(S*Em)
3.6.2.4.

Introducció

En termes generals, es proposa la substitució de les actuals pantalles de 120x60cm

Sent:

amb tub fluorescents per altres de les mateixes dimensions però amb sistema LED,

P: potència total instal·lada amb làmpades més els equips auxiliars

així com la seva redistribució en la malla del fals sostre per aconseguir un ritme

S: superfície il·luminada

ordenat que proporcioni una distribució lumínica homogènia en els llocs de treball i

Em: luminància mitja horitzontal mantinguda

una intensitat per damunt dels 500 lux, tal com marca la normativa. A aquestes

3.6.2.7.

Regulació lumínica

pantalles de 120x60cm s’afegiran altres de 60x60cm o 120x30cm, amb caràcter
puntual, per resoldre situacions d’interferència amb pilars o per fer un repartiment de
menor escala en espais tancats com ara despatxos, sales de reunions o arxius (veure
plànols enllumenat).

El sistema de control no es objecte del present projecte ja que únicament es realitza
el canvia de les llumeneres existents, sense modificar substancialment el sistema de
control existent.
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A les zones on es fa un tancament per a una sala de reunions o oficina si que es
col·locarà un sistema d’encès i apagat manual per sectoritzar la zona.

El present projecte no contempla la modificació del sistema de climatització, i
únicament pretén adaptar el sistema de clima existent a les noves distribucions en

3.6.2.8.

Enllumenat d’emergència

planta.

S’ha previst l’enllumenat d’emergència i senyalització, que indicarà permanentment la
situació de portes i sortides dels locals durant tot el temps que romanguin persones
en el local.

Així doncs podem definir dos tipus d’intervencions:
• Moviment d’equips per millorar la seva distribució en planta.
Existeixen equips instal·lats, ja siguin d’aigua o de gas que la seva actual

Els aparells d’emergència i senyalització estaran dotats d’una font pròpia d’energia
que estarà formada per acumuladors CADMI-NIQUEL (sense necessitat de
manteniment) d’1 hora de durada, i s’utilitzarà una xarxa exterior per a la seva
càrrega, d’acord amb la ITC-BT-28.

situació coincideix amb algun nou parament o la seva posició no s’adapta a les
noves distribucions. Aquest equips es desplacen, sempre dins de la zona on
estan actualment, per millorar la seva funcionalitat.
• Instal·lació de nous equips per millorar la distribució de la climatització.
Per la distribució actual a les zones central de les oficines l’aire dels fancoils

El nivells mínims d’il·luminació d’emergència seran:

perimetrals no arriba correctament. Encara que la potència dels equips sembla

Recorreguts d’evacuació: 3 lux

suficient per la climatització de les zones, la distribució de les màquines no és

Aparells contra incendis: 5 lux

la mes correcta.

Ambient antipànic: 0,5 lux
Alt risc: 15 lux

NOTA: S’ha verificat que els equips a modificar no estan equipats amb gas R22. El
sistema no empitjorarà les seves prestació amb l’ús dels gasos alternatius al R22

3.6.3.
3.6.3.1.

Climatització

3.6.3.2.

Millora sistema de distribució

Per millorar el sistema de distribució de climatització la solució optima seria la

Introducció
de l’edifici estan climatitzades per un sistema de

modificació completa de l’actual sistema heterogeni de climatització i instal·lar

climatització amb fancoils d’aigua a 2 tubs, situats a les parets de forma perimetral.

fancoils d’aigua distribuïts uniformement per les diferents plantes, aprofitant les

Aquests fancoils s’alimenten mitjançant canonades de ferro pel sostre de la planta, o

bombes de calor existents.

Actualment les plantes 3 i 4

pel sostre de la planta inferior segons el cas. La producció d’aigua s’obté a partir de 6
bombes de calor situades a coberta de 74,3 kW de fred i 81,3 kW calor cadascuna.

A nivell de l’actual projecte no es contempla la substitució completa del sistema de
climatització però si contempla la instal·lació de nous equips per millorar la distribució

A més, s’han anat instal·lant diferents sistemes VRV segons les necessitats dels

de la climatització a les zones centrals, on actualment es concentren les queixes dels

usuaris, amb el que trobem una gran diversitat de màquines.

usuaris.

Podem trobar per

exemple splits de paret 1x1 en alguns despatxos o equips de sostre VRV a zones
d’oficines.

S’ha dissenyat un sistema amb fancoils de mida reduïda (alçada 13cm) que permet la
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seva instal·lació en el sostre suspès existent.

La seva pressió disponible no es molt elevada, pel que no es contempla una
distribució molt gran de conductes, sinó un únic ramal que doni servei a una sola
reixa i un retorn per plènum.

La distribució d’aquestes màquines estaria pensada per fer una distribució uniforme
en tota la planta, de forma que en un futur es pogués modificar tota la planta posant

3.6.4.

Protecció contra incendis

3.6.4.1.

Introducció

Actualment l’edifici disposa d’un sistema d’extinció d’incendis format bàsicament per:
• Extintors d’eficàcia segons la zona a protegir
I un sistema d’avís d’incendis format bàsicament per:
• Instal·lació de detecció i alarma

aquest tipus de maquinaria traient les actuals màquines perimetrals i les diferents
màquines VRV dispersades per les plantes.

A banda, l’edifici disposarà d’una xarxa de receptors d’enllumenat d’emergència i
senyalització i de la col·locació de pictogrames.

La distribució de canonades esta realitzada també per al futur canvi de sistema, i els
diàmetres de les canonades estan sobredimensiones per poder donar servei a tota la
planta, inclús deixant ramals amb claus per a les futures ampliacions.

El present projecte nomes contempla la redistribució dels diferents equips existents,
ja que la reforma no contempla cap tipus de canvi d’ús ni altera les vies i recorreguts
d’evacuació.

En el cas de la planta 4 no s’ha sobredimensionat les canonades ja que nomes
s’actua sobre dos sales de reunions noves i la resta de la planta ja disposa de un

3.6.4.2.

Instal·lacions de protecció contra incendis. Extintors

sistema VRV addicional amb producció centralitzada a la coberta.

Es verifica la existència d’un extintor a menys de 15 metres de qualsevol origen
d’evacuació, i es col·locaran extintors de CO2 al costat dels quadres elèctrics.

El sistema de distribució d’aire dels nous equips es realitza amb reixes que permeten
redirigir el flux d’aire 360º evitant així, en la mesura del possible, les molèsties als

3.6.4.3.

Instal·lacions de protecció contra incendis. Detecció

Actualment l’edifici disposa d’un sistema de detecció d’incendis mitjançant detectors

usuaris.

de fums puntuals amb sistema convencional.
3.6.3.3.

Ventilació

Queda fora de l’abast del present projecte la millora de la ventilació de les oficines, ja

Es redistribueixen els detectors existents per adaptar-se a les noves distribucions de

que es realitzarà en un projecte global per tot l’edifici.

planta segons UNE 23007-14.

En tot cas el sistema de fancoils en sostre amb retorn per plènum facilita la futura

3.6.4.4.

Instal·lacions de protecció contra incendis. Polsadors

millora de la ventilació, ja que nomes s’haurà d’aportar aire nou al sostre perquè els

Actualment l’edifici disposa d’un sistema de polsadors d’incendis amb sistema

fancoils puguin distribuir l’aire per les diferents zones de les oficines.

convencional.

Es verifica que existeix un polsador a menys de 25 metres de qualsevol origen
d’evacuació.
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3.6.4.5.

Instal·lacions de protecció contra incendis. Central de incendis

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se

L’edifici disposa d’un sistema d’alarma d’incendis de tipus convencional centralitzat a

establezca un criterio distinto...

la sala de control de la planta 4ª.

Sota aquesta premissa i d’acord amb la naturalesa del nostre projecte, a continuació
justifiquem les parts del CTE i els DB que son d’aplicació.

3.6.4.6.

Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra
incendis

Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques

4.1.

CTE DB-SE SEGURETAT ESTRUCTURAL

d’incendi, hidrats exteriors, polsadors manuals d’alarma i dispositius de dispar de

No procedeix l’aplicació d’aquest document bàsic ni de ningun dels seus apartats

sistemes d’extinció) estan senyalitzats mitjançant les corresponents senyals definides

ja que no s’ha actuat en cap element estructural.

en la norma UNE 23033-1. Les dimensions d’aquestes senyals, depenent de la
distància d’observació, són les següents:

4.2.

CTE DB-SI SEGURETAT CONTRA INCENDIS

− De 210 x 210 mm quan la distància d’observació no és superior a 10 m.
− De 420 x 420 mm quan la distància d’observació està compresa entre 10 i 20 m.
− De 594 x 594 mm quan la distància d’observació està compresa entre 20 i 30 m.

D’acord amb els punts 6 i 7 dels “criteris d’aplicació del DB-SI”, com que el present
projecte (principalment de redistribució de mobiliari i de mampares divisòries) no
altera l’ocupació de l’edifici ni modifica els recorreguts actuals d’evacuació

Els senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada del subministrament elèctric de
l’enllumenat normal, mitjançant l’enllumenat d’emergència o per fotoluminiscència.
Per als senyals fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa
compleixen l’establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE
23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme l’establert en la norma

horitzontals de les plantes, no és prescriptiva l’aplicació de les seves condicions en
aquests elements, no obstant, es procurarà una major adequació de les condicions
de seguretat aquí establertes.
• Sectorització
Segons la taula 1.1 del DB-SI1, per a ús administratiu, la superfície construïda de

UNE 23035-3:2003.

cada sector d’incendis no pot excedir els 2500m2. El projecte proposa la
compartimentació de la caixa d’escala i ascensors principal a les plantes 3 i 5;

4. JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE

LES CONDICIONS

TÈCNIQUES. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ CTE
CTE_OBLIGACIÓ DE COMPLIMENT EN REFORMES O REHABILITACIONS
Segons la part I, capítol 1, Disposicions generals, en el seu article 2, Àmbit

d’aquesta manera cada planta constituirà un sector d’incendi independent i la pròpia
escala com un sector diferent. Malgrat aquesta millora, l’escala no pot considerar-se
com a escala protegida pel fet de no disposar de ventilació directa, qüestió que
s’haurà d’abordar en futures intervencions en l’edifici.

d’aplicació, al punt 3 indica ...el Código Técnico de la Edificación y su cumplimiento
se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente... i
mes endavant ... En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán
reducir las condiciones preexistentes relacionadas con las exigencias básicas,
cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las establecidas en los

Donada l’altura d’evacuació de l’edifici, la resistència al foc de les parets i sostres que
delimiten els sectors d'incendi seran com a mínim EI90 en les plantes sobre rasant.
Les portes seran EI2t-C5, sent "t" la meitat del temps de resistència al foc requerit a
la paret en la qual es trobi.
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• Evacuació d’ocupants
Donada la naturalesa de la intervenció, on no es modifica ni l’ús ni la superfície útil de

• Accessibilitat

l’edifici, es consideren inalterades les condicions d’evacuació relatives a les escales.

A nivell d’accessibilitat, a dins de l’àmbit que conforma el present projecte, es

A causa de la modificació en la distribució interior de mampares i mobiliari, s’han

compleixen les prescripcions establertes en aquest DB. Així, es traça un itinerari

comprovat els recorreguts màxims d’evacuació des de qualsevol punt de les plantes

accessible a dins de la planta, des de les zones d’accés de planta fins a qualsevol

fins a les sortides de planta. Aquest no excediran de 50m fins a alguna sortida de

punt pertanyent a l’àmbit d’actuació.

planta ni mes de 25m fins a una bifurcació.

D’aquesta manera es dona compliment també al Decret 135/155 Codi d’Accessibilitat

Així mateix, la intervenció revisa i les instal·lacions actuals relacionades amb la

de Catalunya que, en aquest aspecte, és menys restrictiu que el CTE.7

protecció contra incendis (senyalística, extintors, detectors, polsadors), implementant,
amb la mesura d’allò possible, una actualització d’aquestes instal·lacions d’acord amb
les condicions d’aquest DB.

5. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT DE
LES OBRES

4.3.

CTE DB-SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

Segons el punt 3 del “Criteris Generals d’aplicació” d’aquest DB, per a una reforma
parcial que no modifica l’ús, es deurà aplicar als elements modificats de l’edifici per la
reforma. S’atendrà en aquest punt doncs, a les parts concretes del DB afectades per
la reforma.
• Lliscament del sols
Com que s’actua tan sols en zones no humides de l’edifici, tant els nous paviments
utilitzats com els tractaments realitzats als paviments existents compliran amb un
grau antilliscant C1.

Les obres s’executaran planta a planta preveïent simultaneïtat i es desenvoluparan
principalment a l’interior de cada planta en que s’estigui actuant, ocupant zones
acotades de la pròpia planta d’acord amb les fases explicades al següent punt. No
obstant això, serà necessari habilitar diferents espais de servei dels treballadors de
l’obra i zones d’emmagatzematge i acopi de material que s’ubicaran fora de la planta
en execució, així com organitzar l’entrada i arribada de material fins a la zona
d’actuació.
Per a la pujada i baixada de materials i treballadors de l’obra es farà servir el nucli de
comunicació vertical secundari, dotat d’escala i muntacàrregues.

• Impacte
D’acord amb les condicions de DB SUA 2, les zones de circulació definides al
projecte compten amb més de 2,20m d’alçada i no existiran elements sortints de més
de 15cm que no arribin fins a terra.. Així mateix, les portes seran igual o majors de
dos metres d’alçada i aquelles que situades junt a corredors obren sempre cap a dins
de l’estància.
• Il·luminació
Tant el sistema d’enllumenat general com el d’emergència compleixen amb les
prescripcions definies en aquest DB. També s’han seguit les recomanacions de la
UNE-12464.1 en allò relatiu als nivells lumínics en llos de treball oficines (veure
annex d’Estudi lumínic)

• Entrada i sortida de material
L’entrada i sortida de material d’obra es realitzarà pel carrer Santa Clotilde, on
existeix un accés secundari a l’edifici que comunica directament amb el
muntacàrregues.
• Acopi de material d’obra
El material d’obra, abans de pujar-lo a la planta corresponent es podrà apilar al
pàrquing de soterrani, en una zona que s’habilitarà expressament.
• Emmagatzematge de mobiliari, arxius.
El material extret en cada fase d’execució s’emmagatzemarà al pàrquing ubicat a la
planta soterrani en una zona habilitada, a la qual es construirà un tancament
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provisional o sistema equivalent, que eviti que aquest material pugui ser sostret.
Puntualment i de manera temporal, es podrà habilitar una sala de reunions de la
mateixa planta o d’una planta diferent per la mateixa finalitat.
• Servies higiènics treballadors de l’obra
S’habilitaran els serveis higiènics del personal de servei ubicats a la planta baixa per
a ús dels treballadors de l’obra. Aquest serveis estan dotats de taquilles que també
les podran fer servir. Les cambres higièniques de planta, doncs, seran d’ús exclusiu
dels treballadors de l’edifici.

6. ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES
Una premissa de l’encàrrec de projecte era que les obres es poguessin desenvolupar
per fases, de forma que l’activitat laboral existent avui en dia pugui continuar
realitzant-se a dins de l’edifici. Per a tal finalitat, durant l’execució de cada fase
s’haurà de desplaçar als treballadors a zones habilitades com a llocs de treball
temporal.

D’acord amb això, s’han dissenyat un seguit de fases lògiques pensades per a
optimitzar l’execució de les obres amb especial atenció a les instal·lacions i organitzar
de forma senzilla i clara els moviments de treballadors. Tot procurant maximitzar la
superfície d’obra de cada fase tenint en compte les possibilitats d’espais que ens
ofereix l’edifici.

Figura 8. Estat actual de la planta 3 marcant les fases proposades..

En la planta 3ª, en la intervenció

serà necessari desplaçar als treballadors i al

material d’oficin, o si els treballs d’obra s’executen fora d’horari laboral i realitzant la
convenient protecció del material d’oficina.
En quan a les fases proposades, destacar les anomenades fases 1. Les zones
ocupades per aquestes fases contindran els passos principals d’instal·lacions des
d’on es donarà servei a qualsevol punt de la planta. Per aquest motiu, aquestes fases
1 seran una mena de fase transversal en la qual s’actuarà al llarg de totes les fases
de la pròpia planta.
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9. GESTIÓ DE RESIDUS
7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

En compliment del Real Decret 105/2008 de l’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, en el present projecte

La disposició reglamentària que regula la coordinació de seguretat i salut és el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de Seguretat i salut en les obres de construcció.
L’article 4 “Obligatorietat de l’estudi de seguretat i salut o del estudi bàsic de
seguretat i salut en les obres” indica:

s’inclou l’Annex nº8: Estudi de Gestió de Residus.
L’import de la classificació dels residus, el transport y la deposició dels mateixos en
les instal·lacions adequades segons la seva tipologia, generats per les obres
descrites al projecte, es troba inclòs al pressupost d’execució material, al capítol de
“Treballs previs i enderrocs”, organitzats planta a planta.

1. El promotor esta obligat a que en fase de redacció del projecte es realitzi un Estudi
de Seguretat i Salut en els supòsits següents:
a- Que el pressupost d'execució per contracta, PEC, sigui igual o superior a

La estimació de la gestió de residus del present projecte puja a la quantitat de MIL
SET-CENTS QUARANT-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (1.749,41 €)

450.759,08 €
b- Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en
algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.

10.

PRESSUPOST GENERAL

c- Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de
treball del total dels treballadors a l'obra, sigui superior a 500.

Aplicant els preus unitaris que figuren als Quadres de Preus als amidaments

d- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

resultants i tenint en compte les Partides Alçades, el Pressupost d’Execució Material

2. En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits previstos en l'apartat

del present projecte és:

anterior, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori
un estudi bàsic de seguretat i salut."

Pressupost d’Execució Material

En el nostre cas, donat que el PEC es situa per sobre de l’indicat al punt a), s’ha

Despeses Generals (13 %)

redactat Estudi de Seguretat i Salut (Annex 3)

Benefici Industrial (6 %)

8. PLA D’OBRES
Suma

133.455,03 €
17.349,15 €
8.007,30 €

158.811,48 €

S’ha redactat annex específic per al Pla d’Obres (Annex 7) seguint l’establert a
l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) de

I.V.A. (21 %)

33.350,40 €

l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del Sector Públic, fent-hi
constar el caràcter indicatiu que té la programació proposada.
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC)

192.161,85 €

En base a l’organització per fases similars explicada al punt anterior, s’ha definit un
termini d’execució total de l’obra de 10 setmanes.
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A.2. Planta 3
Estat actual

11.

Estat reformat

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

Enderrocs

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual

Acabats

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, i de l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 d‘octubre, de Contractes del
Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit
exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, ja que conté tots i
cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES GENERALS
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

d’ésser lliurada a l’ús general.
DOCUMENT NÚM 4: AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007,
de 4 de juliol, de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la

AMIDAMENTS
QUADRE DE PREUS NÚM. 1
QUADRE DE PREUS NÚM. 2

mateixa.

PRESSUPOST
RESUM DEL PRESSUPOST

12.

CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE

PRESSUPOST GENERAL

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES
MEMÒRIA
ANNEXOS A LA MEMÒRIA
Annex núm. 1:

Reportatge fotogràfic

Annex núm. 2:

Instal·lacions elèctrica, climatització i d’enllumenat

Annex núm. 3:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex núm. 4:

Control de Qualitat

Annex núm. 5:

Pressupost per al coneixement de l’Administració

Annex núm. 6:

Justificació de preus

Annex núm. 7:

Pla d’obres

Annex núm. 8:

Gestió de Residus

DOCUMENT NÚM. 2: PLANOLS
U.1. Situació i Emplaçament
A.1. Estat Actual-Proposta. Usos i Superfícies
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13.

CONCLUSIÓ

Amb el que hem exposat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta
de documents del projecte, creiem suficientment justificat el mateix, per la qual cosa
l’elevem a la consideració de la superioritat.
Barcelona, Febrer de 2021

Departament de Logística i Gestió d`edificis
Ajuntament de Barcelona
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ANNEX NÚM. 1
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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ANNEX NÚM. 1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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PLANTA 3ª ....................................................................................................3
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1. INTRODUCCIÓ
A continuació s’adjunta reportatge fotogràfic de l’estat actual dels àmbits on es duran
a terme les obres de millora dels espais de l’edifici de Torrent de l’Olla. Fotografies
corresponents a les plantes 3ª,
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2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
2.1.

PLANTA 3ª

Foto 1. Vestíbul principal

Foto 4. Zones de treball diàfanes

Foto 7. Paviment en mal estat

Foto 2. Corredor de distribució

Foto 5. Zones de treball diàfanes. Sostres.

Foto 8. Cel ras en mal estat

Foto 3. Corredor de distribució

Foto 6. Despatxos tancats

Foto 9. Traçat d’instal·lacions perimetral
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ANNEX NÚM. 2: CÀLCULS DE LES INSTAL·LACIONS
ELÈCTRICA, CLIMATITZACIÓ I D’ENLLUMENAT
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Càlculs justificatius instal·lació elèctrica ........................................................ 3
2.1.

Quadre elèctric planta 3.............................................................................. 3
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Paràmetres bàsics instal·lació de climatització .............................................. 4

4.
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1. INTRODUCCIÓ
En el present projecte es poden consultar els càlculs justificatius corresponents a les
instal·lacions d’electricitat, climatització i d’enllumenat.
Pel que fa a l’electricitat el projecte contempla la creació dels quadres de planta, els
seus càlculs es poden consultar en l’apartat 2.1 i 2.2 respectivament.
En l’apartat número 4 es poden consultar els resultats dels càlculs justificatius
d’enllumenat.
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1. INTRODUCCIÓ
En el present projecte es poden consultar els càlculs justificatius corresponents a les
instal·lacions d’electricitat, climatització i d’enllumenat.
Pel que fa a l’electricitat el projecte contempla la creació del quadre de planta 3ª.
Els seus càlculs es poden consultar en l’apartat 2.1 i 2.2 respectivament.

En l’apartat número 4 es poden consultar els resultats dels càlculs justificatius
d’enllumenat.
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2. CÀLCULS JUSTIFICATIUS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
2.1.

QUADRE ELÈCTRIC PLANTA 3
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3. PARÀMETRES BÀSICS INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
La instal·lació de climatització contemplada al projecte és una millora de la distribució
a les diferents zones contemplades.
A raó de 100W/m2 es manté l’ús del tots els fan-coils de peu i s’implementa el nombre
d’unitats interiors amb fan-coils de sostre.

La instal·lació d’unitats exteriors no presenta cap variació. Les màquines existents fan
servir gasos refrigerants autoritzats per la legislació vigent.

Així doncs la potència instal·lada no varia si no que es redistribueix entre les unitats
interiors totals.

Per part de l’industrial que executi el sistema haurà d’assegurar:

- Que cada unitat interior està regulada en la proporció esmentada per fer un
repartiment homogeni de la potència disponible.

- L’adequació de la connexió de les noves unitats interiors a la instal·lació de
distribució existent i que prové de les unitats exteriors.
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4. CÀLCULS JUSTIFICATIUS INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT
ZONA OFICINA Tipus

DESPATX Tipus 2

Superfície treball

133,05

Superfície treball

19,68

Iluminància mitja

826,00

Iluminància mitja

727

Uo

0,412

Uo

0,420

W
80
42

lm
5966
2980

W
63,1
33

lm
5291
3400

LLUMENERES
Quantitat
23
1
Totals

Total W
1.840,00
42,00

Total lm
137.218
2.980

1.882,00

140.198

VEEI

1,7

VEEI límit

3,0

LLUMENERES
Quantitat
3
3
Totals

PASSADÍS Tipus

Total W
189,30
99,00

Total lm
15.873
10.200

288,30

26.073

VEEI

2,0

VEEI límit

3,0

DESPATX Tipus 3

Superfície circulació

7,65

Superfície treball

9,18

Iluminància mitja

164

Iluminància mitja

778

Uo

0,588

Uo

0,559

W
22,7

lm
2220

W
63,1

lm
5291

LLUMENERES
Quantitat
3
Totals

Total W
68,10

Total lm
6.660

VEEI

5,4

68,10

6.660

VEEI límit

6,0

SALA REUNIONS Tipus

LLUMENERES
Quantitat
3
Totals

Total W
189,30

Total lm
15.873

VEEI

2,7

189,30

15.873

VEEI límit

3,0

Total W
66,00

Total lm
6.800

VEEI

2,3

66,00

6.800

VEEI límit

3,0

DESPATX Tipus 4

Superfície treball

8,90

Superfície treball

4,77

Iluminància mitja

597

Iluminància mitja

595

Uo

0,602

Uo

0,521

W
80

lm
5970

W
33

lm
3400

LLUMENERES
Quantitat
2
Totals

Total W
160,00

Total lm
11.940

VEEI

3,0

160,00

11.940

VEEI límit

3,0

Total W
99,00

Total lm
9.600

VEEI

2,9

99,00

9.600

VEEI límit

3,0

LLUMENERES
Quantitat
2
Totals

DESPATX Tipus 1
Superfície treball

6,68

Iluminància mitja

503

Uo

0,691

W
33

lm
3200

LLUMENERES
Quantitat
3
Totals

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

ANNEX Nº 2. INSTAL·LACIONS / 6

Torrent de l'Olla
11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology
C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

Índice

Torrent de l'Olla
Torrent de l'Olla
Portada del proyecto
Índice
FeiloSylvania 0047637 START FLAT UGR19 600 4000K DALI
Hoja de datos de luminarias
FeiloSylvania 0047635 START FLAT UGR19 1200 4000K
Hoja de datos de luminarias
LUXIONA 40/LU584 40/LU58* 80W 3000K - 4000K
Hoja de datos de luminarias
LUXIONA 40/LU384 40/LU38* 40W 3000K - 4000K
Hoja de datos de luminarias
FeiloSylvania 0053324 SYLFLAT surface DIM 2000LM ROUND 4000K
Hoja de datos de luminarias
Oficines
Superficies del local
Passadís tipus
Isolíneas (E, horizontal)
Zona oficina tipus
Isolíneas (E, horizontal)
Sala Reuniones Tipo
Isolíneas (E, horizontal)
Despacho Tipo 1
Isolíneas (E, horizontal)
Despacho Tipo 2
Isolíneas (E, horizontal)
Despacho Tipo 3
Isolíneas (E, horizontal)
Despacho Tipo 4
Isolíneas (E, horizontal)

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 11.04.2019
Proyecto elaborado por: Oficina Técnica LIGHT&LIFE
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Torrent de l'Olla
11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology
C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

FeiloSylvania 0047637 START FLAT UGR19 600 4000K DALI / Hoja de datos de

FeiloSylvania 0047635 START FLAT UGR19 1200 4000K / Hoja de datos de

luminarias

luminarias

Emisión de luz 1:

Emisión de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63 87 97 100 100

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63 87 97 100 100
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Emisión de luz 1:
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Torrent de l'Olla
11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology
C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

LUXIONA 40/LU584 40/LU58* 80W 3000K - 4000K / Hoja de datos de luminarias

LUXIONA 40/LU384 40/LU38* 40W 3000K - 4000K / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Emisión de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55 84 95 100 100

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55 84 95 100 100
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Emisión de luz 1:
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Torrent de l'Olla
11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology
C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

FeiloSylvania 0053324 SYLFLAT surface DIM 2000LM ROUND 4000K / Hoja de datos

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

Oficines / Passadís tipus / Isolíneas (E, horizontal)

de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47 79 96 100 99

Emisión de luz 1:
Valores en Lux, Escala 1 : 75
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(244.299 m, 216.985 m, 0.000 m)

Trama: 4 x 16 Puntos
Em [lx]
163
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Emin [lx]
97

Emax [lx]
198

Emin / Em
0.595

Emin / Emax
0.490
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Torrent de l'Olla
11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology
C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

Oficines / Zona oficina tipus / Isolíneas (E, horizontal)

Oficines / Sala Reuniones Tipo / Isolíneas (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 250
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(220.028 m, 232.273 m, 0.750 m)
Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(211.846 m, 220.696 m, 0.750 m)
Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
826

Emin [lx]
340

Emax [lx]
1029

Emin / Em
0.412

Emin / Emax
0.331
Trama: 16 x 8 Puntos
Em [lx]
597
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Emin [lx]
359

Emax [lx]
770

Emin / Em
0.602

Emin / Emax
0.467
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Torrent de l'Olla
11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology
C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

Oficines / Despacho Tipo 1 / Isolíneas (E, horizontal)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

Oficines / Despacho Tipo 2 / Isolíneas (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(226.236 m, 224.577 m, 0.750 m)

Trama: 16 x 8 Puntos
Em [lx]
503

Emin [lx]
348

Emax [lx]
650

Emin / Em
0.691

Emin / Emax
0.535

Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(247.500 m, 211.898 m, 0.750 m)

Trama: 16 x 16 Puntos
Em [lx]
727
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Emin [lx]
305

Emax [lx]
1153

Emin / Em
0.420

Emin / Emax
0.265
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Torrent de l'Olla
11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology
C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

11.04.2019

LIGHT&LIFE Technology

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

C/ Sant Antoni Maria Claret, 24 4º B
08037 - Barcelona (España)

Oficines / Despacho Tipo 3 / Isolíneas (E, horizontal)

Proyecto elaborado por Oficina Técnica LIGHT&LIFE
Teléfono
Fax
e-Mail oficinatecnica@lightandlife.es

Oficines / Despacho Tipo 4 / Isolíneas (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(247.627 m, 217.370 m, 0.750 m)

Trama: 16 x 8 Puntos
Em [lx]
778

Emin [lx]
435

Emax [lx]
1081

Emin / Em
0.559

Emin / Emax
0.402

Valores en Lux, Escala 1 : 25
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(246.600 m, 220.796 m, 0.750 m)

Trama: 8 x 8 Puntos
Em [lx]
595
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Emin [lx]
310

Emax [lx]
859

Emin / Em
0.521

Emin / Emax
0.361

Página 14

3$1(/3$1(//('

3$1(/3$1(//('

5HIHUHQFLD/8

5HIHUHQFLD/8
)RWRPHWUtD

'LPHQVLRQHV
'LPHQVLRQHVGHOSURGXFWR PP

[[

'LPHQVLRQHVGHHPEDODMH PP

[[

3HVRQHWR J



3HVREUXWR .J



(VTXHPD
(VTXHPD
$FFHVRULRV


0DUFRGHHPSRWUDPLHQWRSDUDIDOVRV
WHFKRVFRQVWUXLGRHQFKDSDGREODGD
\SLQWDGDHQEODQFR,QFOX\HPXHOOHV
HQDFHURTXHSHUPLWHQVXILMDFLyQDO
KXHFRGHOIDOVRWHFKR7DODGUR
[

)RWR

/XPLQDULDGHDOWDHILFLHQFLD[SDUDWHFKRVGH
SHUILOHUtDYLVWDFRQFRQWUROGHO8*5GHODIDPLOLD
3DQHO/('GH752//
'(6&5,3&,Ï1
/XPLQDULDGHDOWDHILFLHQFLD[SDUDWHFKRVGHSHUILOHUtDYLVWDFRQFRQWURO
GHO8*5GHODIDPLOLD3DQHO/('GH752//FRQWHPSHUDWXUDGHFRORUHVWDEOHGH
. QHXWUDOZKLWH RSWLPL]DGDSDUDXQDHILFD]LOXPLQDFLyQJHQHUDOGH
RILFLQDVFROHJLRVKRVSLWDOHVHVSDFLRVFRPHUFLDOHVRDUTXLWHFWXUDOHV\GRWDGD
FRQXQLQQRYDGRUEDODQFHWpUPLFRPHGLDQWHUHIULJHUDFLyQSDVLYD'LVHxDGRSDUD
LQVWDODFLyQHPSRWUDGDHQWHFKR(OFXHUSRGHODOXPLQDULDVHIDEULFDHQFKDSDGH
DFHURFRQDFDEDGRVHQEODQFR/DOXPLQDULDHV,3/DOXPLQDULDPRQWDXQ
GLIXVRURSDOGHSROLFDUERQDWRFRQXQiQJXORGHDSHUWXUDGH\XWLOL]DXQD
IXHQWHGHOX]/('GH:FRQXQDUHSURGXFFLyQFURPiWLFDVXSHULRUDO\
XQDGLVSHUVLyQFURPiWLFDGH60&'(O8*5GHODOXPLQDULDHV/DOXPLQDULD
WLHQH)OXMROXPLQRVRGH/PFRQXQUHQGLPLHQWROXPLQRVRGH/P:
FRQVXPLHQGRXQDSRWHQFLDWRWDOGH:/DYLGD~WLOGHODOXPLQDULDHVGH
K HVWDEOHFLGDDXQIOXMROXPLQRVROtPLWHGHO /DOXPLQDULDYDHTXLSDGD
FRQXQHTXLSRDX[LOLDUHOHFWUyQLFR212)LQWHJUDGR\DOLPHQWDGRDWHQVLyQGH
UHG9+]

5HIHUHQFLD

/8

7LSRGHSURGXFWR

,1

&DWHJRUtD

/XPLQDULDV(PSRWUDGDV

)DPLOLD

3DQHO

6XEIDPLOLD

3DQHO/HG

0DWHULDOHV

(OFXHUSRGHODOXPLQDULDVHIDEULFD
HQFKDSDGHDFHUR
/DOXPLQDULDPRQWDXQGLIXVRURSDOGH
SROLFDUERQDWR
/XPLQDULDGLVHxDGDSDUDLQVWDODFLyQ
HPSRWUDGDHQWHFKR

ÏSWLFD
,QVWUXFFLRQHVGHLQVWDODFLyQ
3LFWRJUDPDV

3URGXFWR
3RWHQFLDUHDO :



)OXMROXPLQRVRUHDO /P



8*5 



(ILFLHQFLDOXPLQRVD /P:



ÈQJXORGHDSHUWXUD 



9LGD~WLO K



,3



,.



&ODVLILFDFLyQHOpFWULFD

&ODVH

7HPSHUDWXUDGHWUDEDMR

GH&D&

$OLPHQWDFLyQ

9+]

&RORU

%ODQFR

(VTXHPD

&ODVLILFDFLyQGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFD $
'LIXVRU

8*5

(TXLSR



$FFHVRULRSDUDLQVWDODUHQVXSHUILFLH

/6

$FFHVRULRSDUDLQVWDODUHQVXSHUILFLH

(VTXHPD

(TXLSRLQFOXLGR

6t

(TXLSR

(TXLSRGHFRQWUROHOHFWUyQLFR

)XHQWHGHOX]
/iPSDUDLQFOXLGD

6t

)XHQWHGHOX]

/HG

3RWHQFLDQRPLQDO :



)OXMROXPLQRVRQRPLQDO /P



7HPSHUDWXUDGHFRORU .



&RQVLVWHQFLDGHFRORU 6'&0



&5,



)RWRPHWUtD

ZZZWUROOHV
ZZZOX[LRQDFRP

ZZZWUROOHV
ZZZOX[LRQDFRP

3$1(/3$1(//('

3$1(/3$1(//('

5HIHUHQFLD/8

5HIHUHQFLD/8
)RWRPHWUtD

'LPHQVLRQHV
'LPHQVLRQHVGHOSURGXFWR PP

[[

'LPHQVLRQHVGHHPEDODMH PP

[[

3HVRQHWR J



3HVREUXWR .J



(VTXHPD
(VTXHPD
$FFHVRULRV


0DUFRGHHPSRWUDPLHQWRSDUDIDOVRV
WHFKRVFRQVWUXLGRHQFKDSDGREODGD
\SLQWDGDHQEODQFR,QFOX\HPXHOOHV
HQDFHURTXHSHUPLWHQVXILMDFLyQDO
KXHFRGHOIDOVRWHFKR7DODGUR
[

)RWR

/XPLQDULDGHDOWDHILFLHQFLD[SDUDWHFKRV
GHSHUILOHUtDYLVWDFRQFRQWUROGHO8*5GHODIDPLOLD
3DQHO/('GH752//
'(6&5,3&,Ï1
/XPLQDULDGHDOWDHILFLHQFLD[SDUDWHFKRVGHSHUILOHUtDYLVWDFRQFRQWURO
GHO8*5GHODIDPLOLD3DQHO/('GH752//FRQWHPSHUDWXUDGHFRORUHVWDEOHGH
. QHXWUDOZKLWH RSWLPL]DGDSDUDXQDHILFD]LOXPLQDFLyQJHQHUDOGH
RILFLQDVFROHJLRVKRVSLWDOHVHVSDFLRVFRPHUFLDOHVRDUTXLWHFWXUDOHV\GRWDGD
FRQXQLQQRYDGRUEDODQFHWpUPLFRPHGLDQWHUHIULJHUDFLyQSDVLYD'LVHxDGRSDUD
LQVWDODFLyQHPSRWUDGDHQWHFKR(OFXHUSRGHODOXPLQDULDVHIDEULFDHQFKDSDGH
DFHURFRQDFDEDGRVHQEODQFR/DOXPLQDULDHV,3/DOXPLQDULDPRQWDXQ
GLIXVRURSDOGHSROLFDUERQDWRFRQXQiQJXORGHDSHUWXUDGH\XWLOL]DXQD
IXHQWHGHOX]/('GH:FRQXQDUHSURGXFFLyQFURPiWLFDVXSHULRUDO\
XQDGLVSHUVLyQFURPiWLFDGH60&'(O8*5GHODOXPLQDULDHV/DOXPLQDULD
WLHQH)OXMROXPLQRVRGH/PFRQXQUHQGLPLHQWROXPLQRVRGH/P:
FRQVXPLHQGRXQDSRWHQFLDWRWDOGH:/DYLGD~WLOGHODOXPLQDULDHVGH
K HVWDEOHFLGDDXQIOXMROXPLQRVROtPLWHGHO /DOXPLQDULDYDHTXLSDGD
FRQXQHTXLSRDX[LOLDUHOHFWUyQLFR212)LQWHJUDGR\DOLPHQWDGRDWHQVLyQGH
UHG9+]

5HIHUHQFLD

/8

7LSRGHSURGXFWR

,1

&DWHJRUtD

/XPLQDULDV(PSRWUDGDV

)DPLOLD

3DQHO

6XEIDPLOLD

3DQHO/HG

0DWHULDOHV

(OFXHUSRGHODOXPLQDULDVHIDEULFD
HQFKDSDGHDFHUR
/DOXPLQDULDPRQWDXQGLIXVRURSDOGH
SROLFDUERQDWR
/XPLQDULDGLVHxDGDSDUDLQVWDODFLyQ
HPSRWUDGDHQWHFKR

ÏSWLFD
,QVWUXFFLRQHVGHLQVWDODFLyQ
3LFWRJUDPDV

3URGXFWR
3RWHQFLDUHDO :



)OXMROXPLQRVRUHDO /P



8*5 



(ILFLHQFLDOXPLQRVD /P:



ÈQJXORGHDSHUWXUD 



9LGD~WLO K



,3



,.



&ODVLILFDFLyQHOpFWULFD

&ODVH

7HPSHUDWXUDGHWUDEDMR

GH&D&

$OLPHQWDFLyQ

9+]

&RORU

%ODQFR



$FFHVRULRSDUDLQVWDODUHQVXSHUILFLH

&ODVLILFDFLyQGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFD $
'LIXVRU

8*5

(TXLSR
(TXLSRLQFOXLGR

6t

(TXLSR

(TXLSRGHFRQWUROHOHFWUyQLFR

)XHQWHGHOX]
/iPSDUDLQFOXLGD

6t

)XHQWHGHOX]

/HG

3RWHQFLDQRPLQDO :



)OXMROXPLQRVRQRPLQDO /P



7HPSHUDWXUDGHFRORU .



&RQVLVWHQFLDGHFRORU 6'&0



&5,



)RWRPHWUtD

ZZZWUROOHV
ZZZOX[LRQDFRP

ZZZWUROOHV
ZZZOX[LRQDFRP

ANNEX NÚM. 3
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

INDEX

Document Núm. 1 Memòria i Annexos
Memòria
Annexos de la Memòria
Annex Núm. 1

Justificació de Preus

Document Núm. 2 Pressupost
Amidaments
Pressupostos parcials
Resum de pressupost
Pressupost general

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA





0(0Ñ5,$'(/¶(678','(6(*85(7$7,6$/87

Ë1'(;



2%-(&7('(/(678','(6(*85(7$7,6$/87 









'$'(6'(/352-(&7('¶2%5$









1250(6'(6(*85(7$7$3/,&$%/(6(1/¶2%5$









0(72'2/2*,$'¶$1¬/,6,6 




















0(72'2/2*,$,&5,7(5,6'(9$/25$&,Ï











,'(17,),&$&,Ï'(5,6&26,35(9(1&,Ï'(/60$7(,;26







2%6(59$&,216*(1(5$/6 













&21'8&7$$6(*8,5(1&$6'¶,1&(1', 











1250(6'¶87,/,7=$&,Ï'¶(;7,172563257¬7,/6









)$50$&,2/$ 



















35(6683267'(6(*85(7$7,6$/87













2%/,*$&,216'(/35202725













&225',1$'25(10$7Ê5,$'(6(*85(7$7,6$/87 







3/$'(6(*85(7$7,6$/87(1(/75(%$//







2%/,*$&,216'(&2175$&7,67(6,68%&2175$&7,67(6







//,%5('¶,1&,'Ê1&,(6
























3$5$/,7=$&,Ï'(/675(%$//6















'5(76'(/675(%$//$'256















',6326,&,2160Ë1,0(6'(6(*85(7$7,6$/8748(+$1'¶$3/,&$56((1
/(62%5(6 













(63(&,),&$&,2167Ê&1,48(6'(/60$7(5,$/6

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA



















(678','(6(*85(7$7,6$/87


PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA



PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA





PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA









Febrer de 2021

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

ANNEX 1.JUSTIFICACIÓ DE PREUS

OFICINES A TORRENT DE L´OLLA 218
OFICINES A TORRENT DE L´OLLA 218

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Pàg.:

Pàg.:

2

1
MATERIALS

MA D'OBRA

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,77000

€

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

21,10000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

18,69000

€

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97000

€

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000

€

B1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

5,07000

€

B142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15000

€

B1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,23000

€

B1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94000

€

B1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

12,25000

€

B1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,39000

€

B1457520

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91000

€

B145K4B9

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

56,79000

€

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,47000

€

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

22,64000

€

B1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,74000

€

B1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,31000

€

B1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

2,23000

€

B151K050

m2

Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut

3,70000

€

B1Z0300C

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, per a seguretat i salut

59,55000

€

B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

3,30000

€

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,60000

€

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut

0,30000

€

B64M2201

m2

Planxa d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i
salut

7,13000

€

B64Z1112

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

83,60000

€

B64Z2A00

u

Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

13,00000

€

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

15,35000

€

BBC19000

m

Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut

0,16000

€

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut

34,83000

€

OFICINES A TORRENT DE L´OLLA 218

OFICINES A TORRENT DE L´OLLA 218

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

PARTIDES D'OBRA

P-1

H1411111

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000

5,97

€

Materials
B142AC60

Unitats

Preu

Parcial

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000

5,97000

5,97000

u

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,97000

5,97000

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000

8,15000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,97000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1421110

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Subtotal:
Subtotal:

P-2

5,97000

Rend.: 1,000

5,99

8,15000

8,15000
0,00000

0,00 %

P-5

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

€

8,15000

Rend.: 1,000

0,23

Unitats

Preu

Parcial

B1431101
Preu

Parcial

u

Import

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000

0,23000

0,23000

Subtotal:
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

8,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
u

8,15000

1,000

5,99000

Import

0,23000

0,23000

5,99000
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,23000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

5,99000

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

H1432012

u

5,99000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1423230

5,99000

Rend.: 1,000

5,07

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Preu

1,000

5,07000

Unitats
B1432012

€

Parcial

u

Import

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Parcial

5,07000

5,07000
5,07000
0,00000

0,00 %

5,07000

Rend.: 1,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000

18,94000

8,15

€

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Preu

Import

18,94000

18,94000

18,94000
18,94000
0,00000

0,00 %

Parcial

Import

18,94000

Rend.: 1,000
Unitats

12,25
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

1,000

12,25000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

€

5,07000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-7

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H142AC60

18,94

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-4

Rend.: 1,000

Subtotal:
Unitats

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Materials

Materials
B1423230

0,23000

5,99000
P-6

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-3

€

Materials

Unitats
B1421110

4

PARTIDES D'OBRA

Materials
B1411111

Pàg.:

12,25000
12,25000

0,00 %

12,25000
12,25000
0,00000
12,25000

OFICINES A TORRENT DE L´OLLA 218

OFICINES A TORRENT DE L´OLLA 218

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

P-8

H1455710

Pàg.:

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000

Unitats

2,39

Preu

Parcial

€

ISO 20347

Import

Unitats

Preu

Parcial

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000

2,39000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,39000

B1465275

2,39000

H1457520

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

u

2,39000
2,39000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000

23,47000

Subtotal:

23,47000

23,47000

23,47000

2,39000

Rend.: 1,000

10,91

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

23,47000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12
Unitats

Preu

Parcial

H147N000

u

23,47000

Rend.: 1,000

Faixa de protecció dorslumbar

Import

Materials

Unitats

22,64
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1457520

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000

10,91000

10,91000

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

1,000

22,64000
Subtotal:

Subtotal:

10,91000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,91000

22,64000
22,64000

10,91000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H145K4B9

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima
17000 V, homologats segons UNE-EN 420

P-13

H1481242

10,91000

Rend.: 1,000

56,79

€

Preu

Parcial

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima
17000 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000

56,79000

Subtotal:

Rend.: 1,000
Unitats

u

Import

Materials
B145K4B9

Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,74
Preu

1,000

19,74000

Subtotal:

56,79000

56,79000

22,64000

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

56,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

Rend.: 1,000

0,00 %

56,79000
0,00000

P-14

H1482222

u

56,79000
23,47

€

Import

19,74000

19,74000

Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

19,74000

Rend.: 1,000

6,31

Unitats

Preu

Parcial

1,000

6,31000

6,31000

Materials
B1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

19,74000
19,74000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Materials
B1481242

Unitats

u

22,64000
22,64000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-11

Import

Materials
B1455710

P-10

6

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

Import

OFICINES A TORRENT DE L´OLLA 218

OFICINES A TORRENT DE L´OLLA 218

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

6,31000

6,31000

Subtotal:

10,61500

10,61500

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

H1484110

u

Rend.: 1,000

Samarreta de treball, de cotó

2,23

Unitats

Preu

Parcial

1,000

2,23000

2,23000

6,31000
0,00000

B64Z2A00

u

Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340

13,00000

4,42000

6,31000

B1Z0300C

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, per
a seguretat i salut

0,015

59,55000

0,89325

B64M2201

m2

Planxa d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000

7,13000

14,26000

€
Import

Materials
B1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

2,23000

2,23000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000
Unitats

42,88
Preu

Parcial

2,50 %

0,26538

2,23000
0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

30,45363
0,00000

2,23000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-19

H64Z1111

u

Import

Manobre per a seguretat i salut

1,000

18,69000

18,69000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

1,000

23,77000

23,77000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

42,46000

H15ZM001

h

Brigada de seguretat per neteja diària de l'obra

42,46000

42,88460
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,88
Preu

Parcial

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

1,000

23,77000

23,77000

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

18,69000

18,69000

Subtotal:

42,46000

H6452131

m

h

Manobre per a seguretat i salut

0,400

18,69000

7,47600

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,400

23,77000

9,50800

0,42460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

42,88460
0,00000

42,88460

Rend.: 1,000

Subtotal:

30,45

16,98400

B64Z1112

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

83,60000

Subtotal:

83,60000

Parcial

P-20

HBBA1511

u

0,42460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

101,00860
0,00000

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

101,00860

Rend.: 1,000
Unitats

18,31
Preu

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut

0,250

18,69000

4,67250

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,250

23,77000

5,94250

€

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150

18,69000

2,80350
2,80350

B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040

3,30000

0,13200

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000

15,35000

15,35000

Ma d'obra
A01H4000

83,60000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

16,98400

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Preu

Import

83,60000

Materials
Unitats

€

Materials

42,46000

1,00 %

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Parcial

h

€
Import

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu

A01H4000

Ma d'obra
A01H2000

101,01

A01H2000

42,88460

Rend.: 1,000
Unitats

P-18

Rend.: 1,000

0,42460

0,00 %

30,45363

Ma d'obra

1,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-17

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs

Unitats
h

19,57325

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra
A01H4000

19,57325

2,80350

OFICINES A TORRENT DE L´OLLA 218

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

15,48200

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,02804

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

18,31354
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

HBC19081

m

15,48200

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

18,31354

Rend.: 1,000
Unitats

8,86
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,065

18,69000
Subtotal:

1,21485
1,21485

1,21485

Materials
B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120

0,60000

0,07200

B151K050

m2

Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

2,000

3,70000

7,40000

BBC19000

m

Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut

1,000

0,16000

0,16000

Subtotal:

7,63200

7,63200

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,01215

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,85900
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

8,85900

Rend.: 1,000
Unitats

44,24
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,200

23,77000

4,75400

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

0,200

21,10000

4,22000

Subtotal:

8,97400

8,97400

Materials
BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000

34,83000

34,83000

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000

0,30000

0,30000

Subtotal:

35,13000

35,13000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13461

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

44,23861
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,23861

DOCUMENT NÚM. 2: PRESSUPOST

AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
01
SS
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

H1411111

H1421110

11

UA

DESCRIPCIÓ

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

u

H1423230

u

H142AC60

u

H1431101

u

H1432012

u

H1447005

u

H1455710

u

H1457520

u

14

8,000

u

u

15

2,000

16

11,000

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

u

H1484110

HBBA1511

H15Z1001

u

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

9,000

Samarreta de treball, de cotó

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

h

18

H6452131

m

H64Z1111

u

30,000

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
H15ZM001

10,000

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

19

2,000

10,000

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE

8,000

8,000

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE
17

8,000

8,000

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE
H145K4B9

H1482222

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

20

10

H1481242

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE
9

13

8,000

2

Faixa de protecció dorslumbar

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

AMIDAMENT DIRECTE
8

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE
7

H147N000

Pàg.:

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE
6

12

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE
5

8,000

H1465275

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE
4

Data: 09/11/20

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
3

1

PRESSUPOST TORRENT DE L'OLLA 218
SEGURETAT I SALUT
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

h

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Brigada de seguretat per neteja diària de l'obra

1,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

EUR

OBRA
CAPÍTOL

01
SS

PRESSUPOST TORRENT DE L'OLLA 218
SEGURETAT I SALUT

EUR

OFICINES A TORRENT DE L´OLLA 218

Data: 09/11/20

AMIDAMENTS
02

TITOL 3
NUM. CODI
1

HBC19081

HM31161J

UA

DESCRIPCIÓ

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

u

3

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

40,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

EUR
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1. CONTROL DE QUALITAT
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 de millora d’espais de diferents plantes de l’edifici Torrent
de l’Olla 220-218”, 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.
x Control de recepció en obra dels productes
x Control d’execució de la obra
x Control de la obra acabada

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA
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1.2.

PROCÉS A REALITZAR

A l’inici de la obra:

x 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

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.

canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats
reals de l’obra.

x Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat,

Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla
o pla de qualitat de la constructora:

segons el que s’indica en aquest pla i amb l’Autocontrol de la constructora.

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament,

generals de l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es

segons les necessitats pròpies de la obra i les indicacions de la DF.

relacionen amb la qualitat de l’obra.
2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de

Durant el procés de la obra:

ser considerades en el pla de qualitat del contractista.

x Contractista: Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que

resultat dels assaigs realitzats, actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les

intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions

indicacions de la DF i les necessitats pròpies de la obra, realitzarà les fitxes de

de cadascú.

control d’execució de totes les unitats d’obra segons el Programa de Punts
d’Inspecció aprovat.

x 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.

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.

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.

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.
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al

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

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

constructores.

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

ANNEX Nº 4. CONTROL DE QUALITAT/ 3

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

2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA

pròpies fitxes d’execució per tal de comprovar les diferents unitats d’obra.

La DEO i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció

cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta

resulta no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser lleu (de

execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les

correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció

verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el

correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel

projecte, la legislació aplicable i les normes de bona pràctica constructiva així com les

problema concret.

instruccions de la DF.

11.El pla de qualitat es completa amb llistats de calibrat d'aparells, programació
de compres de materials, instruccions tècniques relacionades amb els
contractes de subministradors i subcontractistes, etc.

La DEO realitzarà els següents controls d’execució:

x Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les
empreses que han executat la unitat d’obra.

El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt

x Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada.

útil per la qualitat final de l’obra i s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs de la

Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de

obra, ajustant-se a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra i les

qualitat (si n’hi ha).

peticions que realitzi la DF.

1.4.

FASES DEL CONTROL DE QUALITAT

x Control mitjançant assaigs.

3. FASE DE OBRA ACABADA

El control de qualitat d’una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un

A l’obra acaba, sobre l’edifici o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o

objectiu diferent:

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

1. FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS

DF i la legislació aplicable.

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 d’obra acabada.

x Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les
empreses

que han executat la unitat d’obra.
La DEO realitzarà els següents controls de recepció:

x Control de la documentació dels subministraments.

x Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat.

x Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant.

x Control mitjançant assaigs.

x Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada.

x Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control
de qualitat (OCT) (si n’hi ha).

x Control mitjançant assaigs de obra acabada.
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1.5.

NORMATIVA APLICABLE

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la

El control de la documentació de la obra es generarà durant les fases de control de
qualitat:

redacció del present document són:

. Recepció de materials: La documentació que acredita el nivell de qualitat dels

Normatives de productes, equips i sistemes

materials components. Com a regla general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats hagin

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,

estats expressament acceptats per la DEO.

modificat pel RD 1329/1995.

. Execució: Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en

realitzat conforme les exigències del projecte i les indicacions de la DF.

función de suspropiedades de reacción y de resistencia frente al fuego RD 312/2005

Obra acabada: Documentació que es generi per certificar que una unitat d’obra

(BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

acabada és correcte i compleix amb les sol·licitacions indicades per la DF.

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

2.2.

estableix l’EHE 08.

La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material, per tal de

RC 92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

realitzar ne la seva recepció serà la següent:

DOCUMENTACIÓ DURANT LA RECEPCIÓ DE MATERIALS

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

. Fitxa tècnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripció de les

UC 85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

característiques

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

físiques/químiques, mode de utilització o elaboració y especificacions tècniques.

del

material.

Ha

de

contenir

el

nom,

característiques

RC 08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)

Si la documentació entregada en els certificats, conté tota la documentació tècnica

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

del material, no serà necessari l’entrega de la fitxa tècnica en qüestió.

-R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98).

Com a norma general, la DF haurà d’aprovar el material abans de realitzar ne el
subministrament a obra.

2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ
S’inclouran,
2.1.

DESCRIPCIÓ

altres

documents

com

normes

de

seguretat

del

producte,

instruccions d’aplicació o càlculs justificatius de les característiques.

Durant el transcurs de la obra, l’empresa constructora anirà entregant tota la
documentació necessària per comprovar que les característiques dels materials

. Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà): Document, redactat

s’ajusten a les sol·licitacions definides en el projecte i que ens assegurin la seva

per el subministrador i signat per persona física.

qualitat.
Tota la documentació quedarà arxivada i s'integrarà a la documentació del Llibre de

En el qual es certifica que s’ha entregat el material a la obra.

l’Edifici.

Ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la obra on
s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material.
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. DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu
.

que incorpora el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema.

de disposar d’etiquetatge. La DF comprovarà la seva existència i comprovarà que

L’etiquetat s'haurà d'incloure el número de certificat DITE.

coincideix amb les dades de la fitxa tècnica aprovada.
. Idoneïtat tècnica: Per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors,
. Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada

d’acord amb el que s’estableix a l’article 5.2.5 del capítol 2 del CTE. Pot ser: (La

material, la DF pot reclamar que es disposi d’algun d’ells en concret, per tal

diferència entre ells és l’entitat que atorga el document.)

d’aprovar un material.

Els distintius de qualitat que es poden entregar es
. DIT: Document d’idoneïtat tècnica, és un document expedit per l’Institut de

classifiquen segons:
. Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa

Ciències de la Construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació

registrada / Normes ISO)

tècnica de la idoneïtat d’utilització en edificació i/o obra civil d’un determinat

. Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per

material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador.

laboratori)
. DAU: Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la

. Altres distintius de compliment de normatives

opinió favorable de les prestacions d’un producte o un sistema constructiu
.

Documents

de

conformitat

o

autoritzacions

administratives

innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides,

exigides

a l’àmbit de l’edificació i d’enginyeria civil.

reglamentàriament:

. Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials específics.

. Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.

. Declaració de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no

d'incloure les característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons la

es disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials

norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada,

components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests

especificació tècnica.

documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la documentació del Llibre
de l’Edifici.

. Certificat 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.

2.3.

DOCUMENTACIÓ DURANT L’EXECUCIÓ DELS MATERIALS

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat d’obra, per tal de fer el
control d’execució serà la següent:
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PPI’s realitzats per la constructora: es demanarà al Contractista durant l’execució

Durant el període de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o

de l’obra i abans d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les

reparar els possibles defectes d’execució, o bé la falta de qualitat de materials, que

activitats que es controlen.

puguin sorgir, per un import mai superior al valor del treball contractat.
Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedarà invalidada.

Fitxes d’execució: Realitzades per la constructora.
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.
La documentació a generar per la DEO, de cada unitat d’obra, per tal de fer el

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.

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 d’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.

3. CONTROL MITJANÇANT ASSAIGS
3.1.

DESCRIPCIÓ

La Direcció Facultativa i la propietat demanaran els assaigs que es creguin oportuns
a més dels definits en l’APENDIX 1.

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.

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

Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat:

que ha contractat els treballs.
Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar que es realitzi una prova o assaig
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

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.

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

Execució: Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra
per comprovar que s’estan assolint les exigències.

mateix.
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Pressupost d’Execució Material

133.455,00 €

Despeses Generals (13 %)

17.349,15 €

Benefici Industrial (6 %)

8.007,30 €

Suma

158.811,45 €

Suma

158.811,45 €

I.V.A. (21 %)

33.350,40 €

Pressupost d’Execució per Contracte (PEC)

192.161,85 €

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració és de Cent-noranta-dos mil cent
seixanta-un coma vuitanta cinc. (192.161,85 €).

En el pressupost de projecte estan incloses les partides per a la Gestió de Residus.
A títol informatiu, els costos de Gestió de Residus són:
Pressupost d’execució material
Pressupost d’execució per contracte

Gestió de Residus 1.749,41 €
Gestió de Residus 2.081,79 €

Barcelona, Febrer 2021
Departament de Logística i Gestió d`edificis
Ajuntament de Barcelona
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1. ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC,
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.

Aquests preus, afectats per la baixa que oferti l’Adjudicatari seran d’aplicació durant
el període de vigència de l’obra.

En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus es
procedirà a l’aplicació del preu de la partida resultant de les publicacions de l’Institut
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) del mateix any de l’adjudicació
de la Contracta.

En els preus definits en la valoració econòmica i els quadres de preus, s’entendran
inclosos sense que la relació següent sigui limitadora, si no merament enunciativa:
-

Les despeses, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució
de l’obra, excepte l’IVA.

-

Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per
a l’execució del contracte.

-

Despeses de protecció dels acopiaments de material i dels propis treballs
contra tota mena de deterioraments.

-

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja
general dels treballs executats.

-

Despeses d’explotació i utilització d’abocadors i deixalleries.

-

Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc.

-

La conservació i neteja de la zona dels treballs durant l’execució d’aquests.

-

Les despeses per increment de temps de les partides per la necessitat de
treballs en terres tècnics tacats.
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OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 02/11/20

Pàg.:



MÀ D'OBRA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 02/11/20

Pàg.:



MAQUINÀRIA
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0122000

h

Oficial 1a paleta

¼

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

¼

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

¼

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

¼

A0128000

h

Oficial 1a polidor

¼

C1705600

h

Formigonera de 165 l

¼

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

¼

C2001000

h

Martell trencador manual

¼

A012A000

h

Oficial 1a fuster

¼

C2007000

h

Polidora

¼

A012D000

h

Oficial 1a pintor

¼

C2009000

h

Abrillantadora

¼

A012F000

h

Oficial 1a manyà

¼

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

¼

A012H000

h

Oficial 1a electricista

¼

A012J000

h

Oficial 1a lampista

¼

A012M000

h

Oficial 1a muntador

¼

A0137000

h

Ajudant col·locador

¼

A013A000

h

Ajudant fuster

¼

A013D000

h

Ajudant pintor

¼

A013G000

h

Ajudant calefactor

¼

A013H000

h

Ajudant electricista

¼

A013M000

h

Ajudant muntador

¼

A0140000

h

Manobre

¼

A0149000

h

Manobre guixaire

¼

A0150000

h

Manobre especialista

¼

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 02/11/20

Pàg.:



MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 02/11/20

Pàg.:



MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

¼

B0310400

t

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

¼

B0512401

t

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

B0521100

kg

B0521200

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

¼

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

¼

¼

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

¼

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

¼

B7C9R5M0

m2

¼

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

¼

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

B7CPK6D8

u

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

¼

Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment
de paper kraft-alumini a dues cares, de 60x120x8 cm

¼

B0532310
B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

¼

B7DZC121

u

¼

B09VAA00

m

Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes

¼

Coixinet de protecció contra el foc de material
intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a
segellar buits de pas d'instal·lacions

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

¼

¼

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

¼

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

¼

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

¼

B842T532

m2

¼

B0A61500

u

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

¼

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

¼

B0A71A00

u

Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior

¼

Placa de fibres minerals compactada per a cel ras,
acabat superficial amb vel de vidre pintat de color
blanc, amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN
13964, de 1200x 600 mm i de 14 a 17 mm de gruix,
amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9
a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A1

B0A71G00

u

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior

B84Z7850

m2

B0A71H00

u

Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior

¼

B0A71K00

u

Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior

¼

B0A71L00

u

Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior

¼

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

¼

¼

B84ZD510
Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior

¼

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

¼

B0CC5410

m2

Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

¼

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

¼

u

m2

B0A71N00

B0F15251

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

¼

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

¼

B8AZC100

kg

Vernís de poliuretà d'1 component

B8ZA1000

kg

Segelladora

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

B2RA85A0

t

¼
¼
¼
¼
¼
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B9C14422

m2

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior intens

B9CZ2000

kg

Beurada de color

B9CZ2001

kg

Pasta pigmentada de color per resines de polièster o
epoxi. Per colors opacs i resistents a el sol. Color molt
estable, no varia durant l'assecat de la resina

¼

B9P67A99

m2

Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN
548 i de 4mm de gruix

¼

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

¼

B9U7M110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de
gruix, pintat color a escollir, de 10 cm d´alçària,

¼

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80
cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

¼

BAQE1186

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

PREU
¼

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BEJ23622

u

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer
galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 6,0 kW
de potència calorífica màxima, de 100 W de potència
elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de
230 V, amb termòstat ambient i amb safata de
recollida de condensats, per a muntar al terra

¼

BEK1M001

u

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie
DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en acer
galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb els
elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL o
equivalent

¼

BEK9M001

u

Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de
mòduls orientables en 4 direccions serie PLAY-R
M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i
acabat lacat color blanc M9016. Amb plenum de
connexió fet a mida i elements necessaris per al
muntatge. Marca MADEL o equivalent

¼

BEW5B000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

¼

¼

BASA71B2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 80x205 cm, preu alt

¼

BEY5B000

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

¼

BASA82VE

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles
batents per a una llum de 215x210 cm, preu superior
amb finestreta i tanca antipànic

¼

BF11H500

m

¼

BAWS1B20

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb
braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural

¼

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

BF11H700

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

¼

BF11H800

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

¼

BF11H900

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

¼

BF11HA00

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

¼

BF11HD00

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

¼

BAZG1120

u

Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita,
de preu mitjà

¼

BE51LQ11

m2

Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK,
resistència tèrmica >=0,78125

¼

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal, amb
ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de
2 a 3 kW de potència frigorífica màxima i 3 a 4 kW de
potència calorífica, encastat. Model i-LIFE2 SLIM
2T/DLIU 320 de climaveneta o equivalent. Inclou
Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles
de conexió, calus de tall, safata de condensats,
conexió a baixant mes proper, bomba de condensats
en cas de ser necesari i termostat de control, inclùs el
cablejat de conexió entre termostat i fancoil.

¼

BEJ1V001

u
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Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

¼

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

¼

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

¼

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

¼

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

¼

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

¼

BFQ33CGA
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BFY11920

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat

¼

BFY11A20

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat

¼

BFY11D20

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat

¼

BFYQ3080

u

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

¼

BG151522

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

¼

BG1A0940

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

¼

BG21H710

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

¼

BG22H710

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

¼

BG2DG6F0

m

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 200 mm

¼

BFW11520

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´,
per a soldar

¼

BG2DG6H0

m

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 300 mm

¼

BFW11720

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4,
per a soldar

¼

BG2DG6K0

m

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 400 mm

¼

BFW11820

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2,
per a soldar

¼

BG2JCA02

u

Columna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares
útils

¼

BFW11920

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per
a soldar

¼

BG2Z005B

m

Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

¼

BFW11A20

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2,
per a soldar

¼

BG312330

m

¼

BFW11D20

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per
a soldar

¼

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

BFY11520

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat

¼

BG312690

m

¼

BFY11720

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat

¼

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG317220

m

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat

¼

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

¼

BFY11820
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BG317330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

¼

BG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa

¼

BG380700

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2

¼

BG63B153

u

¼

BG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

¼

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

¼

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

¼

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

¼

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

¼

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

¼

BGW41000

u

¼

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

¼

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

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

¼

BGW47000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

¼

BGW48000

u

Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

¼

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
d'entre 0,3 i 1 A de sensibilitat, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani i fixe
selectiu amb temps de retard de 60 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma, UNE-EN
60947-2, de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

¼

BGY2AGF2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

¼

BGY2AGH2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

¼

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

¼

BGY2AGK2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

¼

BH224461

u

¼

Protector de sobretensions permanents 3+N, de 4
mòduls DIN, Simon 68, ref. 68853-31 de la serie
Protecció Sobretensions Permanents de la marca
SIMON o equivalent

¼

Llumenera decorativa modular 40/LU384/33 de
TROLL , de 60x60 cm, de 42 W de potència de la
llumenera, 2982 lm de flux lluminós, UGR19, per
encastar.

BH22M002

u

¼

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a
encastar

¼

Llumenera decorativa modular Start Flat Panel LED de
Sylvania, de 120x30 cm, de 45 W de potència de la
llumenera, 3700 lm de flux lluminós, per encastar.

BH22M003

u

Llumenera decorativa modular 40/LU584/33 de
TROLL , de 120x60 cm, de 74,3 W de potència de la
llumenera, 5.970 lm de flux lluminós, UGR19, per
encastar.

¼

Interruptor marca BTicino light o equivalent, de tipus
universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, per a encastar

¼

BG415GKK

BG426B9H

BG42SMRN

BG474B4A

BG48B44CJ1V4

BG61CEC6

BG6211E2

u

u

u

u

u

u

u
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Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 23 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 19
, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II, cos
d'alumini, amb grau de protecció IP20. Model
SYLFLAT LED EVO de Sylvania

¼

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

¼

BH6ZCR00

u

Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

¼

BM111120

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície

¼

BM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment

¼

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

¼

BMSB31P0

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

¼

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

¼

BMY12000

u

Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

¼

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

¼

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

¼

BN111570

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

¼

BN111580

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

¼

BN111590

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

¼

BN1115A0

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

¼

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BN1115D0

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

¼

BNC13140

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de
32 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i
pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió

¼

BNC13150

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de
40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i
pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió

¼

BNC23010

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 50 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió

¼

BNC23020

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió

¼

BNC23030

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 80 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió

¼

BP434A50

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

¼

BP43F430

u

Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o
equivalent, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a
S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

¼

BP7381E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, 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

¼

BP73J1B0

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport
o sobre panell

¼

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 02/11/20

Pàg.:



MATERIALS
CODI
BP74S810

BP7Z2DA1

BP7ZE2C2

BP7ZSR10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



ELEMENTS COMPOSTOS
UA
u

u

u

u

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

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

Armari de peu metàl·lic tipus APC o equivalent, 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
desmuntable

¼

D0701641

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant
per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària,
amb muntatge directe dels connectors sobre el panell,
accessibilitat dels connectors posterior, amb
organitzador de cables

¼

Mà d'obra:
A0150000

Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical

¼

Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a
l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular d'1
mòdul estret i sobre panells d'armaris

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
h

Manobre especialista

¼

Preu €

1,000 /R x

Parcial

20,19000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

¼

h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

20,19000
20,19000

1,71000 =
Subtotal...

1,19700

m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

17,37000 =

28,31310

B0512401

t

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

0,250

x

103,30000 =

25,82500

DESPESES AUXILIARS

m3

D070A4D1

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

h

Manobre especialista

54,47210
1,00%

h

Formigonera de 165 l

54,47210
0,20190
76,06100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,06100

Rend.: 1,000

¼

Preu €

1,050 /R x

Parcial

20,19000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

1,19700

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

20,19000

1,19700

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

0,725 /R x

21,19950
21,19950

1,71000 =
Subtotal...

1,23975

m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

17,37000 =

26,57610

B0512401

t

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x

0,22000 =

88,00000

DESPESES AUXILIARS

135,57010
1,00%

21,19950

1,23975

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

1,23975

135,57010
0,21200

COST DIRECTE

158,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,22135

OFICINES TORRENT DE L´OLLA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



ELEMENTS COMPOSTOS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

PREU
Rend.: 1,000

h

Manobre guixaire

Parcial

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0149000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,000 /R x

19,52000 =
Subtotal...

Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,600

x

1,67000 =

1,00200

800,000

x

0,12000 =

96,00000

DESPESES AUXILIARS

97,00200
1,00%

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E7DZB3HH

m2

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de
material intumescent termoexpansiu, amb resistència
al foc EI-180

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

19,52000
19,52000

Subtotal...

¼
Import

NÚM

19,52000

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

¼

Preu €

0,100 /R x

Parcial
2,33800

23,38000 =
Subtotal...

Materials:
B7DZC121

u

Coixinet de protecció contra el foc de material
intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a
segellar buits de pas d'instal·lacions

97,00200

15,000

2,33800

Subtotal...

0,19520

262,20000

COST DIRECTE

116,71720

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,71720

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

m2

E842M100

Subministre i col·locació de cel ras igual a l'existent, de
plaques de llana mineral compactada, acabat
superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb
cantell recte, de 1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix
classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1,
col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista igual a
l'existent, formada per perfils principals en forma de T
invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i
perfils secundaris formant retícula , per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim. La reacció mínima al
foc que es demana per aquest material és C-s2,d0.

264,57307
26,45731

COST EXECUCIÓ MATERIAL

291,03038

Rend.: 1,000

¼

Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

24,16000 =

4,83200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

20,76000 =

4,15200

Subtotal...
m2

B84ZD510

m2

Placa de fibres minerals compactada per a cel ras,
acabat superficial amb vel de vidre pintat de color
blanc, amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN
13964, de 1200x 600 mm i de 14 a 17 mm de gruix,
amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9
a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A1
Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

262,20000
0,03507

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
B842T532

2,33800

262,20000

17,48000 =

x

Import

8,98400

1,030

x

17,22000 =

17,73660

1,030

x

6,70000 =

6,90100

Subtotal...

24,63760

Import

8,98400

24,63760

OFICINES TORRENT DE L´OLLA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E842M101

Subministre i col·locació de cel ras igual a l'existent, de
plaques de llana mineral compactada, acabat
superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb
cantell recte, de 1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix
classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc
A1-s1, d0. Nomès les plaques de cel ras, no inclou
canvi d'estructura de suport. La reacció mínima al foc
que es demana per aquest material és C-s2,d0.

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Preu €

Parcial

0,050 /R x

24,16000 =

1,20800

Ajudant muntador

0,100 /R x

20,76000 =

2,07600

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

DESCRIPCIÓ
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,13476

B7JZ00E1

m

33,75636
3,37564

B84Z7850

m2

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat
Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel
ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com
a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de
fins a 15 kg

PREU
0,4725

x

1,07000 =

0,50558

1,890

x

0,07000 =

0,13230

1,000

x

7,83000 =

7,83000

14,60178
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,030

3,28400

Import

m2

E898K2A0
3,28400

17,73660

17,22000 =

x

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat mb el color determinat per la propietat i
inclòs protecció amb plastic o lones de mobiliari de les
zones d'actuació

17,73660

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

10,00%

35,77488

Rend.: 1,000

¼

Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a pintor

0,125 /R x

23,38000 =

2,92250

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015 /R x

20,76000 =

0,31140

17,73660

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,04926

B8ZA1000

kg

Segelladora

Preu €

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

23,38000 =

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400 /R x

20,76000 =
Subtotal...

3,08000 =

1,22522

x

4,25000 =

0,65025

DESPESES AUXILIARS

23,17685

Parcial

1,87547

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix, pintat en color a escollir, de 10 cm d´alçària,
col·locat amb tacs d´expansió i cargols

10,00%

5,67367

¼

Preu €

Parcial

9,35200

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120 /R x

23,38000 =

2,80560

8,30400

A0140000

h

Manobre

0,010 /R x

19,52000 =

0,19520

17,65600

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x

9,30000 =

1,67400

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030

x

4,33000 =

4,45990

17,65600

Subtotal...
Materials:
B0A61500

u

B9U7M110

m

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de
gruix, pintat color a escollir, de 10 cm d´alçària,

1,87547
0,04851

Rend.: 1,000

Unitats

Import

3,23390

5,15788
0,51579

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Import

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E9U7U110

Unitats

x

0,153

Subtotal...

¼

Mà d'obra:
A0127000

3,23390

0,3978

21,06986
2,10699

Rend.: 1,000

0,26484
32,52262
3,25226

Mà d'obra:
A012D000

Materials:
B89ZPD00

14,60178

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

UA

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

E8443260

kg

Subtotal...

Oficial 1a muntador

Placa de fibres minerals compactada per a cel ras,
acabat superficial amb vel de vidre pintat de color
blanc, amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN
13964, de 1200x 600 mm i de 14 a 17 mm de gruix,
amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9
a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A1

CODI
B7J500ZZ

¼

Subtotal...
m2

NÚM

37,13200

Rend.: 1,000

Unitats

Materials:
B842T532

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

3,00080

4,000

x

0,09000 =

0,36000

1,020

x

5,38000 =

5,48760

Import

3,00080

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,84760

0,04501

10,00%

8,89341
0,88934

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EG317224

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,78275

Rend.: 1,000

¼

Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

24,16000 =

0,36240

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

20,73000 =

0,31095

Subtotal...
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

0,67335

1,08120



Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,066 /R x

20,73000 =

1,36818

Materials:
BG61CEC6

u

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a
encastar

1,000

8,61618

10,00%

Subtotal...

u

EG63815K

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

14,47000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

23,21542
2,32154

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

24,16000 =

0,36240

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

20,73000 =

0,31095

Subtotal...
1,020

x

0,67335

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

24,16000 =

3,62400

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

20,73000 =

2,75709

Import

Materials:
BG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000

6,38109

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,87000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,82580

2,87000
0,09572

10,00%

9,34681
0,93468
10,28149

1,82580

1,50%

0,01010

10,00%

2,50925
0,25093

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,38109

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

Import

2,87000

2,87000 =

x

Subtotal...

0,67335

1,82580

1,79000 =

25,53696

¼

Subtotal...
Parcial

14,47000
0,12924

Rend.: 1,000

Unitats

1,94112

¼

Preu €

8,61618

14,47000

14,47000 =

x

Import

1,08120
0,01010

Rend.: 1,000

Unitats

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

u

EG61CEC6

DESCRIPCIÓ

0,67335

1,76465
0,17647

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

Import

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

UA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
DESPESES AUXILIARS

m

CODI

1,08120

1,06000 =

x

Subtotal...

EG317334

NÚM

Subtotal...

Mà d'obra:
A012H000

m

5,84760

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Materials:
BG317330

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

Materials:
BG317220

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

EN1115D7

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

2,76018
Mà d'obra:

Preu €

¼

Parcial

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

Data: 02/11/20

h

Oficial 1a muntador

0,700 /R x

24,16000 =

16,91200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,700 /R x

20,76000 =

14,53200

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...
u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000

31,44400

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor,
Inclos la protecció amb lones o plastics dels elements
que es trobin a zones pròximes, aspiració i neteja de
l'espai afectat per eliminar a màxim la pols i recollida
i/o agrupament d'instal.lacions que puguin quedar
soltes.

31,44400

68,72000

68,72000 =

x

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal...

68,72000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

68,72000

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

¼

Preu €

0,250 /R x

Parcial

100,63566
10,06357

DESPESES AUXILIARS

4,88000

0,07320

10,00%

4,95320
0,49532

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EP7381E3

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

Rend.: 1,000

h

Oficial 1a muntador

Preu €

0,180 /R x

Parcial

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, 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

1,000

4,34880

9,65000
1,50%

Oficial 1a muntador

Parcial

h

Oficial 1a fuster

1,000 /R x

23,80000 =

23,80000

A0140000

h

Manobre

4,000 /R x

19,52000 =

78,08000

Subtotal...

20,000 /R x

9,65000

14,06403
1,40640

10,00%

101,88000
1,50%

ut

K21QM202

¼

Preu €

Parcial

Subtotal...

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

483,20000

24,16000 =

483,20000

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

101,88000
1,52820
103,40820
10,34082

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,47044

Rend.: 1,000
Unitats

h

Preu €

Mà d'obra:
A012A000

113,74902

0,06523

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A012M000

Unitats

¼

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Reconfiguració i interconexió de nou rack de planta
amb racks existents.

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

u

4,34880

Desmuntatge de porta d'accès a planta, bastiment i
accessoris, amb recuperació de la mateixa per a per a
la seva reutilització. Acopi i protecció per a posterior
recol·locació.

9,65000

9,65000 =

x

Subtotal...

EP7EPJST

u

Import

4,34880

24,16000 =
Subtotal...

Materials:
BP7381E3

5,44852

¼
K21AM301

Unitats

4,88000

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

110,69923

Import

4,88000

19,52000 =
Subtotal...

0,47166

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A012M000



PARTIDES D'OBRA

CODI
A012M000

Materials:
BN1115D0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Desmuntatge de mobiliari i material informàtic de
planta cinquena amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o sobre camió o contenidor, a la mateixa
planta o a una altra, segons indicaciones de la
propietat. Col·locació de mobiliari un cop acabada la
reforma segons indicacions de la propietat. Inclòs el
marcatge del mobiliari de cada usuari per a la seva
identificació si fos necessari. Aquestes feines es
realitzaran per fases ja que la planta sempre estarà
operativa.

Rend.: 1,000

Unitats
483,20000

483,20000
48,32000
531,52000

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

220,000 /R x

¼

Preu €

Parcial
4.294,40000

19,52000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

4.294,40000
1,50%
10,00%

4.294,40000
64,41600
4.358,81600
435,88160

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

K652524R

Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial
(I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
No es podrà realitzar cap treballs de adequació o retall
de plaques de pladur, ja que produeixen dispersió de
pols, en les zones del treball dels usuaris o en horaris
de maxima afluencia d'usuaris. Per tant s'adequarà
una zona de tall especial on el soroll i la pols no afecti
als usuaris.

4.794,69760

Rend.: 1,000

Preu €

Parcial

Oficial 1a col·locador

0,340 /R x

23,38000 =

7,94920

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,110 /R x

20,76000 =

2,28360

Subtotal...

10,23280

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,300

x

9,30000 =

2,79000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,11000 =

0,25320

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x

0,15000 =

0,90000

B0CC5410

m2

2,060

x

7,19000 =

14,81140

B6B11211

m

2,4465

x

0,88000 =

2,15292

B6B12211

m

0,9975

x

0,86000 =

0,85785

B6BZ1A10

m

0,470

x

0,50000 =

0,23500

B7C9R5M0

m2

Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 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
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,030

x

2,57000 =

2,64710

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

DESCRIPCIÓ

K9C14422

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per
a ús interior intens. Igual a l'existent.

PREU
Rend.: 1,000

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,290 /R x

23,38000 =

6,78020

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,140 /R x

20,76000 =

2,90640

A0140000

h

Manobre

0,070 /R x

19,52000 =

1,36640

Subtotal...

h

B7JZ00E1

UA

Unitats

Unitats

kg

CODI

¼

Mà d'obra:
A0127000

B7J500ZZ

NÚM

0,800

x

1,07000 =

0,85600

4,000

x

0,07000 =

0,28000

Subtotal...

25,78347

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

11,05300

Materials:
B0310400

t

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

0,0347

x

16,90000 =

0,58643

B9C14422

m2

1,080

x

14,55000 =

15,71400

B9CZ2000

kg

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior intens
Beurada de color

1,605

x

0,92000 =

1,47660

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

76,06100 =

1,59728

10,23280

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,37431
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

K9C1M100

Reparació de paviment de terratzo malmés pels
ancoratges de mampares i diferents altres actuacions
a la planta mitjançant resines amb colorant del mateix
color del paviment.

39,78674

0,16580

10,00%

33,65242

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Parcial

h

Ajudant col·locador

0,140 /R x

20,76000 =

2,90640

A0140000

h

Manobre

0,070 /R x

19,52000 =

1,36640

Subtotal...

36,16976
3,61698

19,37431

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,15349

11,05300

30,59310
3,05931

Mà d'obra:
A0137000

4,27280

Materials:
B9CZ2000

kg

Beurada de color

1,605

x

0,92000 =

1,47660

B9CZ2001

kg

0,016

44,80000 =

0,71680

D0701641

m3

Pasta pigmentada de color per resines de polièster o
epoxi. Per colors opacs i resistents a el sol. Color molt
estable, no varia durant l'assecat de la resina
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

x

0,021

x

76,06100 =

1,59728

25,78347

Import

Subtotal...

3,79068

Import

4,27280

3,79068

DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,06409

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

8,12757
0,81276

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

K9Z2A100

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra. Aquestes feines es realitzaran el divendres a
partir de les 15:00h. Els productes abrillantadors
compliran amb el que prescriu el CTE DB SUA en el
grau de lliscament de paviment C2.

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

8,94033

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

¼

Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a polidor

0,480 /R x

23,38000 =

11,22240

A0140000

h

Manobre

0,065 /R x

19,52000 =

1,26880

Subtotal...

12,49120

Import

m2

L219R011

Arrencada de peces de parquet encolat, neteja del
suport de restes de cola i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Unitats
12,49120

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

¼

Preu €

0,250 /R x

Parcial

Polidora

0,200 /R x

2,30000 =

0,46000

C2009000

h

Abrillantadora

0,120 /R x

1,92000 =

0,23040

DESPESES AUXILIARS

0,69040

0,69040

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,18737

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada

h

Oficial 1a manyà

Parcial

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 80x205 cm, preu alt

1,000

8,90625

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

223,35000
2,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

232,47891
23,24789

10,00%

255,72680

5,84500

0,08768

10,00%

5,93268
0,59327

¼

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a col·locador

1,000 /R x

23,38000 =

23,38000

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

19,52000 =

19,52000

Subtotal...
Materials:
B0310400

t

B9C14422

m2

B9CZ2000

kg

D0701641

m3

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

0,0347

42,90000

x

16,90000 =

0,58643
20,37000

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior intens
Beurada de color

1,400

x

14,55000 =

1,605

x

0,92000 =

1,47660

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

76,06100 =

1,59728

Subtotal...
u

KASAM500

Muntatge de porta d'entrada previament desmuntada.

Rend.: 1,000
Unitats

Mà d'obra:
A0127000

h

A0137000

h

Preu €

Parcial

Oficial 1a col·locador

5,000 /R x

23,38000 =

116,90000

Ajudant col·locador

5,000 /R x

20,76000 =

103,80000

Subtotal...

220,70000

¼
Import

24,03031

DESPESES AUXILIARS

2,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
220,70000

6,52594

Rend.: 1,000

Unitats

5,84500

1,50%

Mà d'obra:
A0127000

223,35000
0,22266

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Reparació de paviment de terratzo llis de 40x40 cm,
eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el
morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de
maceta amb morter i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

8,90625

223,35000

223,35000 =

x

Import

8,90625

23,75000 =
Subtotal...

Materials:
BASA71B2

m2

¼

Preu €

0,375 /R x

L9CR242D

14,70586

Rend.: 1,000
Unitats

Subtotal...

13,36897
1,33690

Import

5,84500

23,38000 =

h

Subtotal...

242,77000

Rend.: 1,000

Maquinària:
C2007000

KASA71B2

220,70000
22,07000

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A0128000

Mà d'obra:
A012F000



Import

42,90000

24,03031
1,07250
68,00281
6,80028
74,80309

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA
m2

L9QRUG60

DESCRIPCIÓ
Rebaixat i polit del paviment de fusta, eliminant vernís
o acabats antics, neteja amb aspirador de la pols
generada i envernissat amb dues capes de vernís de
poliuretà (superfícies > 25 m2). L'envernissat es
realitzarà en el horari en el qual no hi hagi usuaris en
la planta.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a polidor

0,280 /R x

23,38000 =

6,54640

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,280 /R x

20,76000 =

5,81280

Subtotal...
h

Polidora

0,280 /R x

12,35920

Vernís de poliuretà d'1 component

0,300

0,64400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,07200
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

1G6TM001

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie,
per a centralització de funcions en lloc de treball, amb
3 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell
i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A
F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat
electric.Totalment instal·lat.

10,00%

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

20,73000 =

6,21900

Subtotal...
m

BG312330

m

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
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
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

13,46700

3,000

x

2,55000 =

7,65000

3,000

x

1,30000 =

3,90000

EP7381E3

u

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

12,35920

PREU
0,500

x

23,21542 =

11,60771

1,500

x

9,34681 =

14,02022

0,500

x

14,06403 =

7,03202

Subtotal...

3,000

x

0,15000 =

32,65995

32,65995

0,64400
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,07200

58,12695
5,81270

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 2

u

1G6TM002

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie,
per a centralització de funcions en impressora, amb 2
preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i
1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A
F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat
electric.Totalment instal·lat.

63,93965

Rend.: 1,000

Unitats

¼

Preu €

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

20,73000 =

6,21900

Subtotal...

Import
Materials:
BG21H710

m

BG312330

m

BGW21000

u

13,46700

Partides d'obra:
EG61CEC6

0,45000
12,00000

12,00000

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

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
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
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat

13,46700

3,000

x

2,55000 =

7,65000

3,000

x

1,30000 =

3,90000

3,000

x

0,15000 =

0,45000

Subtotal...

Subtotal...
Partides d'obra:

u

DESCRIPCIÓ

¼

A013H000
Materials:
BG21H710

EG63815K

17,88665

Mà d'obra:
A012H000

BGW21000



0,18539

Rend.: 1,000

Unitats

UA

Import

16,26059
1,62606

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 1

u

3,07200

10,24000 =

x

CODI
EG61CEC6

0,64400

2,30000 =
Subtotal...

kg

NÚM

¼

Mà d'obra:
A0128000

Materials:
B8AZC100

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

Maquinària:
C2007000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,500

x

23,21542 =

12,00000
11,60771

Import

13,46700

12,00000

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA

CODI
EG63815K

UA
u

EP7381E3

u

DESCRIPCIÓ
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

PREU
1,000

x

9,34681 =

9,34681

0,500

x

14,06403 =

7,03202

Subtotal...

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

27,98654

u

1G6TM003

Punt de treball en columna, per a centralització de
funcions en lloc de treball, amb 3 preses de corrent
(2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i
dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part
proporcional de columna i cablejat electric.Totalment
instal·lat.

10,00%

Parcial

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

20,73000 =

6,21900

Subtotal...

BG312330

m

13,46700

0,500

x

195,02000 =

97,51000

3,000

x

1,30000 =

3,90000

u

EP7381E3

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

PREU

P- 4

u

1G6TM004

27,98654

Punt de treball en columna, per a centralització de
funcions en impressora, amb 2 preses de corrent
(2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i
dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part
proporcional de columna i cablejat electric.Totalment
instal·lat.

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

¼

Preu €

Parcial

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

0,300 /R x

20,73000 =

6,21900

Subtotal...
Materials:
BG2JCA02

u

BG312330

m

Columna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares
útils
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

Import

13,46700

Partides d'obra:
EG63815K

u

EP7381E3

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

101,41000

13,46700

0,500

x

195,02000 =

97,51000

3,000

x

1,30000 =

3,90000

101,41000

1,000

x

9,34681 =

9,34681

0,500

x

14,06403 =

7,03202

1,500

x

9,34681 =

14,02022

0,500

x

14,06403 =

7,03202

Subtotal...

21,05224

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

101,41000

10,00%

16,37883

P- 5

u

1G6TM005

21,05224

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie,
per a centralització de funcions sala de reunions, amb
4 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color
vermell, 1 endolls per projector (2P+T) de 16 A, 1
endoll per pantalla (2P+T) de 16 A i 2 presa de veu i
dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part
proporcional de caixa, tub i cablejat electric.Totalment
instal·lat.

135,92924
13,59292

Import

13,46700

101,41000

16,37883

131,25583
13,12558

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

144,38141

Rend.: 1,000

Unitats
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

149,52216

Rend.: 1,000

Subtotal...

Subtotal...
Partides d'obra:
EG63815K

DESCRIPCIÓ

Subtotal...
Preu €

h

Columna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares
útils
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

UA

COST EXECUCIÓ MATERIAL

¼

Mà d'obra:
A012H000

u

CODI

58,79889

Rend.: 1,000

Unitats

Materials:
BG2JCA02

NÚM

53,45354
5,34535

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

24,16000 =

24,16000

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

20,73000 =

20,73000

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

BG312330

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
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
Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

m

BG63B153

u

BGW21000

u

20,000

44,89000

EG63815K

EP7381E3

u

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

u

u

NÚM

44,89000

CODI
BG312330

m

UA

BGW21000

u

DESCRIPCIÓ
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
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

51,00000

2,55000 =

x

x

1,30000 =

15,60000

6,000

x

0,15000 =

0,90000

2,000

x

2,13000 =

4,26000

20,000

x

0,15000 =

3,00000

1,000

84,26000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

84,26000

P- 7

m2

E6126R1K

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM
II

9,34681 =

x

Mà d'obra:
A0122000

h

18,69362

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

14,06403

Materials:
B0F15251

u

D070A4D1

m3

¼

Preu €

Parcial

1,204 /R x

23,38000 =

28,14952

0,602 /R x

19,52000 =

11,75104

Subtotal...
1,000

14,06403 =

x

55,97307

55,97307

Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

39,90056

58,520

x

0,29000 =

16,97080

0,029

x

158,22135 =

4,58842

Subtotal...
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

185,12307
18,51231

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

203,63538

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

21,55922
2,50%
10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

1G6TM006

Trasllar de punt de treball, amb part proporcional de
tub i cablejat electric.Totalment instal·lat i comprovat.

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

24,16000 =

12,08000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500 /R x

20,73000 =

10,36500

Subtotal...
Materials:
BG21H710

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

6,000

x

2,55000 =

22,44500
15,30000

Import

22,44500

59,66950

Rend.: 1,000

Unitats

2,000

31,80000

54,24500
5,42450

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,21542

23,21542 =

x

31,80000

26,00000

1,30000 =

x

Subtotal...

P- 6



PREU
12,000

Subtotal...
20,000

Subtotal...
Partides d'obra:
EG61CEC6

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:
BG21H710

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Import

39,90056

21,55922
0,99751
62,45729
6,24573
68,70302

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 8

E66EM101

m2

Col.locació de mampara desmuntada de la planta
segons plànols de reforma, aquesta partida inclou:
- Col.locació de mampara, portes de mampares on
calgui, ancoratges a terra, paret, pilars o sostre segons
convingui. Amb reposició de ferramenta on aquesta
hagi quedat inservible.
- Remats als laterals de les mampares per quedar
completament acabades.
- Desmuntatge i muntatge de plaques de cel ras si cal
per realitzar correctament el muntatge de la mampara.
- Trasllat de les mampares des del lloc d'acopi de
l'edifici fins a la planta.
- Reomplert de l'aïllament acustic interior que estigui
malmes.
No es podrà realitzar cap treballs de adequació o retall
de peces que generi soroll o dispersió de pols en les
zones del treball dels usuaris o en horaris de maxima
afluencia d'usuaris. Per tant s'adequarà una zona de
tall especial on el soroll i la pols no afecti als usuaris.

PREU
Rend.: 1,000

h

Oficial 1a muntador

h

Ajudant muntador

DESCRIPCIÓ



PREU
Subtotal...

P- 11

24,48600
1,50%

m

E89F5BJC

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a
4´´ de diàmetre, com a màxim

Preu €

1,000 /R x

Parcial

24,16000 =

1,000 /R x

20,76000 =

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

Rend.: 1,000

¼

Preu €

h

Oficial 1a pintor

0,200 /R x

23,38000 =

4,67600

A013D000

h

Ajudant pintor

0,022 /R x

20,76000 =

0,45672

Subtotal...
kg

Esmalt sintètic

0,0612

x

10,50000 =

0,64260

20,76000

kg

Imprimació antioxidant

0,0765

x

11,41000 =

0,87287

Subtotal...

44,92000

0,07699

45,59380
4,55938

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

6,72518
0,67252

50,15318

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E7CPK6D8

m2

Envà fònic per col.locar a sobre de mampares i/o
parets de despatxos segons demanda de la propietat,
format per aïllament acústic amb panell autoportant de
fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini
a dues cares, de 60 x 120 x 8 cm, col·locat sobre
parament vertical. Inclou desmuntatge de cel ras
existent i tornar a col.locar-ho una vegada hagi
finalitzat l'actuació. S'haurà de verificar l'amidament a
l'obra.

Rend.: 1,000

¼

P- 12

u

EAQE1183

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80
cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, 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, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà

Oficial 1a muntador

0,100 /R x

24,16000 =

2,41600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,050 /R x

20,76000 =

1,03800

x

23,32000 =

3,45400

Import

7,39770

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Unitats

h

1,51547

1,50%

P- 10

Parcial

5,13272

DESPESES AUXILIARS

¼

Mà d'obra:
A012M000

1,51547

Import

0,67380

Rend.: 1,000

1,050

5,13272

B8ZAA000

Partida alçada a justificar per a la possible reposició
d'elements deteriorats, siguin ferramentes o petit
material per a la correcta recol·locació de les
mampares.

Subtotal...

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

24,16000

Pa

Preu €

10,00%

30,79099

Import

E66EM102

Unitats

0,05181
27,99181
2,79918

Materials:
B89ZB000

44,92000

24,48600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

P- 9

Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment
de paper kraft-alumini a dues cares, de 60x120x8 cm

UA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

CODI

¼

Subtotal...

Materials:
B7CPK6D8

NÚM

DESPESES AUXILIARS

Unitats

A013M000

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM

Mà d'obra:
A012M000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Parcial

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,500 /R x

23,80000 =

35,70000

A013A000

h

Ajudant fuster

0,075 /R x

20,92000 =

1,56900

Subtotal...
Materials:
BAQE1186

u

BAZG1120

u

3,45400

24,48600

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80
cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop
Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita,
de preu mitjà

37,26900

1,000

x

72,74000 =

72,74000

1,000

x

24,77000 =

24,77000

Import

37,26900

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

DESPESES AUXILIARS

97,51000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

EASA82VE

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles
batents, per a una llum de 215x210 cm, preu superior
amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

10,00%

h

Oficial 1a manyà

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles
batents per a una llum de 215x210 cm, preu superior
amb finestreta i tanca antipànic

1,000

x

Parcial

P- 15

9,50000

Subtotal...

DESCRIPCIÓ

PREU

1.425,12000
2,50%

h

Import

A013G000

h

9,50000

Materials:
BE51LQ11

m2

1.425,12000

BEW5B000

u

BEY5B000

u

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor

0,23750

10,00%

¼

Preu €

u

EAWS1B20

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb
braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

24,16000 =

7,73120

0,320 /R x

20,73000 =

6,63360

Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK,
resistència tèrmica >=0,78125
Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt
Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

x

6,34000 =

7,29100

0,500

x

4,78000 =

2,39000

1,000

x

0,26000 =

0,26000

Subtotal...

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

24,16000 =

4,83200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

20,76000 =

4,15200

Subtotal...
Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb
braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

¼

Mà d'obra:
A012M000

u

9,94100

1,000

x

8,98400

Import

P- 16

u

EEJ1V001

8,98400

65,15000

65,15000 =

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal, amb
ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de
2 a 3 kW de potència frigorífica màxima i 3 a 4 kW de
potència calorífica, encastat. Model i-LIFE2 SLIM
2T/DLIU 320 de climaveneta o equivalent. Inclou
Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles
de conexió, calus de tall, safata de condensats,
conexió a baixant mes proper, bomba de condensats
en cas de ser necesari i termostat de control, inclùs el
cablejat de conexió entre termostat i fancoil. Totalment
instal·lat i en funcionament.

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

65,15000
1,50%
10,00%

65,15000

10,00%

¼

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a calefactor

3,650 /R x

24,16000 =

88,18400

A013G000

h

Ajudant calefactor

3,650 /R x

20,73000 =

75,66450

Subtotal...
Materials:

9,94100

26,97340

Mà d'obra:
A012G000
0,13476
74,26876
7,42688

14,36480

0,21547

Rend.: 1,000

Unitats

Import

24,52127
2,45213

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Materials:
BAWS1B20

14,36480

1,150

1.578,34325

Rend.: 1,000

Parcial

0,320 /R x

DESPESES AUXILIARS
P- 14

81,69564

Rend.: 1,000

Subtotal...

1.434,85750
143,48575

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Unitats

1.425,12000

1.425,12000 =

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

EE51LQ10

Mà d'obra:
A012G000

9,50000

23,75000 =

DESPESES AUXILIARS

UA

COST EXECUCIÓ MATERIAL

¼

Preu €

0,400 /R x

CODI

148,87184

Subtotal...
Materials:
BASA82VE



0,55904

Rend.: 1,000

Unitats

NÚM

97,51000

135,33804
13,53380

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A012F000

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

Subtotal...

P- 13

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

163,84850

Import

163,84850

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BEJ1V001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal, amb
ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de
2 a 3 kW de potència frigorífica màxima i 3 a 4 kW de
potència calorífica, encastat. Model i-LIFE2 SLIM
2T/DLIU 320 de climaveneta o equivalent. Inclou
Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles
de conexió, calus de tall, safata de condensats,
conexió a baixant mes proper, bomba de condensats
en cas de ser necesari i termostat de control, inclùs el
cablejat de conexió entre termostat i fancoil.

PREU
1,000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

654,00000

654,00000 =

x

654,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

u

EEJ23622

654,00000

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer
galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 6,0 kW
de potència calorífica màxima, de 100 W de potència
elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de
230 V, amb termòstat ambient i amb safata de
recollida de condensats, col·locat a terra sobre suports.
Inclou connexió a baixant més proper.

821,94471
82,19447
904,13918

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

4,000 /R x

24,16000 =

96,64000

A013G000

h

Ajudant calefactor

4,000 /R x

20,73000 =

82,92000

Subtotal...
u

EEJ1V002

Desplaçament de unitat de climatització existent.
Inclou els treballs de muntage i desmuntatge,
l'allarment de les linies electriques, desguassos i
canalitzacions d'aigua o de gas, buidat del circuit i
reomplert, posta en marxa i probes de funcionament.

Rend.: 1,000

Unitats

Materials:
BEJ23622

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

5,000 /R x

24,16000 =

120,80000

A013G000

h

Ajudant calefactor

5,000 /R x

20,73000 =

103,65000

Subtotal...

224,45000

DESPESES AUXILIARS

2,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

u

EEJ1V003

Revisió sistema de climatització. Inclou verificació dels
diferents terminals de la planta per la verificació del
seu correcte funcionament, incloent els circuits
d'alimentació i maquines de producció. Incloent
ompliment de circuit, purgat de les unitats terminals i
equilibrat i totes les comprovacions necessaries per el
correcte funcionament.

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer
galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 6,0 kW
de potència calorífica màxima, de 100 W de potència
elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de
230 V, amb termòstat ambient i amb safata de
recollida de condensats, per a muntar al terra

Import

1,000

224,45000

230,06125
23,00613

451,77000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

u

EEK1M001

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie
DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en acer
galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb els
elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL o
equivalent

Parcial

h

Oficial 1a calefactor

16,000 /R x

24,16000 =

386,56000

A013G000

h

Ajudant calefactor

16,000 /R x

20,73000 =

331,68000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

718,24000
2,50%
10,00%

697,42574

Import

¼

Preu €

h

Oficial 1a calefactor

0,400 /R x

24,16000 =

9,66400

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,400 /R x

20,73000 =

8,29200

Materials:
BEK1M001
718,24000
17,95600
736,19600
73,61960

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

Subtotal...

Mà d'obra:
A012G000

DESPESES AUXILIARS

634,02340
63,40234

Rend.: 1,000

Unitats

Subtotal...

451,77000
2,69340

COST EXECUCIÓ MATERIAL

¼

Preu €

179,56000

451,77000

451,77000 =

x

Import

253,06737

Rend.: 1,000

Unitats

179,56000

Subtotal...

P- 20
P- 18

u

5,61125

COST EXECUCIÓ MATERIAL

809,81560

Rend.: 1,000

Unitats

4,09621

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 19

Subtotal...

P- 17



u

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie
DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en acer
galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb els
elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL o
equivalent

1,000

x

75,00000 =

Subtotal...

17,95600

Import

17,95600

75,00000

75,00000

75,00000

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

NÚM

CODI
BFW11520

u

UA

93,22534
9,32253

BFY11520

u

10,00%

DESCRIPCIÓ
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´,
per a soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat

0,26934

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PREU
0,450

x

0,82000 =

0,36900

1,500

x

0,15000 =

0,22500

Subtotal...

102,54787

DESPESES AUXILIARS
P- 21

u

EEK9M001

Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de
mòduls orientables en 4 direccions serie PLAY-R
M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i
acabat lacat color blanc M9016. Amb plenum de
connexió fet a mida i elements necessaris per al
muntatge. Marca MADEL. o equivalent

Rend.: 1,000

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a calefactor

0,400 /R x

24,16000 =

9,66400

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,400 /R x

20,73000 =

8,29200

Subtotal...

17,95600

1,000

P- 23

m

EF11H723

17,95600

105,00000

105,00000 =

x

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

105,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

105,00000
0,26934
123,22534
12,32253

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF11H523

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

135,54787

Rend.: 1,000

0,18866

¼

Preu €

Parcial

0,450 /R x

24,16000 =

10,87200

0,450 /R x

20,76000 =

9,34200
20,21400

Materials:
B0A71G00

u

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior

0,360

x

0,45000 =

0,16200

BF11H700

m

1,020

x

7,87000 =

8,02740

BFW11720

u

0,450

x

1,74000 =

0,78300

BFY11720

u

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4,
per a soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat

1,500

x

0,28000 =

0,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,39240
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,280 /R x

24,16000 =

6,76480

A013M000

h

Ajudant muntador

0,280 /R x

20,76000 =

5,81280

Subtotal...

12,57760

Materials:
B0A71A00

u

Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior

0,400

x

0,31000 =

0,12400

BF11H500

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020

x

5,55000 =

5,66100

21,05979

Rend.: 1,000

¼

P- 24

m

EF11H823

12,57760

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

h

Oficial 1a muntador

0,560 /R x

20,21400

9,39240
0,30321

10,00%

32,90057

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

Import

29,90961
2,99096

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

6,37900

19,14526
1,91453

10,00%

Subtotal...
Subtotal...

P- 22

Import

Unitats
Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de
mòduls orientables en 4 direccions serie PLAY-R
M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i
acabat lacat color blanc M9016. Amb plenum de
connexió fet a mida i elements necessaris per al
muntatge. Marca MADEL o equivalent

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

u

6,37900

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

¼

Mà d'obra:
A012G000

Materials:
BEK9M001



¼

Preu €
24,16000 =

Parcial
13,52960

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013M000

h

DESCRIPCIÓ
Ajudant muntador

Materials:
B0A71H00

u

Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior

BF11H800

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2,
per a soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat

BFY11820

PREU
0,560 /R x

11,62560

20,76000 =

u
u

0,330
1,020

25,15520

x

0,48000 =

0,15840

x

9,04000 =

9,22080

0,450

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

1,500

10,88220

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%



Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

PREU
Rend.: 1,000

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,840 /R x

24,16000 =

20,29440

A013M000

h

Ajudant muntador

0,840 /R x

20,76000 =

17,43840

Rend.: 1,000

37,73280

10,88220

Materials:
B0A71L00

u

Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior

0,330

x

1,61000 =

0,53130

0,37733

BF11HA00

m

1,020

x

17,71000 =

18,06420

BFW11A20

u

0,450

x

9,00000 =

4,05000

BFY11A20

u

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2,
per a soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat

1,500

x

0,60000 =

0,90000

40,05620

¼

Subtotal...

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,760 /R x

24,16000 =

18,36160

h

Ajudant muntador

0,760 /R x

20,76000 =

15,77760

Subtotal...

34,13920

Materials:
B0A71K00

u

Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior

0,330

x

0,82000 =

0,27060

BF11H900

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per
a soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat

1,020

x

12,58000 =

12,83160

u

m

36,41473
3,64147

A013M000

BFY11920

EF11HA23

DESCRIPCIÓ

Subtotal...

Unitats

u

P- 26

UA

25,15520

0,49500

0,33000 =

x

Mà d'obra:
A012M000

BFW11920

CODI

1,00800

2,24000 =

x

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF11H923

NÚM

Unitats

Subtotal...

P- 25

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA
UA

Subtotal...

BFW11820

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Import

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

P- 27

m

EF11HD23

34,13920

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

1,500

x
x

1,61550

3,59000 =

0,69000

0,46000 =

15,40770

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,02872

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,120 /R x

24,16000 =

27,05920

A013M000

h

Ajudant muntador

1,120 /R x

20,76000 =

23,25120
50,31040

15,40770

Materials:
B0A71N00

u

Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior

0,250

x

1,97000 =

0,49250

0,51209

BF11HD00

m

1,020

x

32,89000 =

33,54780

BFW11D20

u

0,450

x

22,00000 =

9,90000

BFY11D20

u

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per
a soldar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat

1,500

x

1,15000 =

1,72500

50,05899
5,00590
55,06489

23,54550

61,84429
6,18443

Rend.: 1,000

Subtotal...
Subtotal...

37,73280

0,56599

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
0,450

23,54550

Import

Import

50,31040

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

45,66530
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

NÚM

45,66530

CODI
BFQ32CEA

m

UA

10,00%

BFYQ3080

u

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

0,75466
96,73036
9,67304

COST EXECUCIÓ MATERIAL

106,40339

PREU
1,020

x

5,20000 =

5,30400

0,500

x

0,22000 =

0,11000

Subtotal...
P- 28

m

EFQ32CCK

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000

¼

Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,090 /R x

24,16000 =

2,17440

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090 /R x

20,76000 =

1,86840

Subtotal...

BFYQ3080

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

u

5,41400

1,020

0,500

4,04280

1,50%

0,06401

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

9,74541
0,97454

P- 30

m

EFQ32CLK

4,04280

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Subtotal...

4,64900

¼

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,110 /R x

24,16000 =

2,65760

A013M000

h

Ajudant muntador

0,110 /R x

20,76000 =

2,28360

Subtotal...
4,64900

DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,06064

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

8,75244
0,87524

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Mà d'obra:
A012M000
0,11000

0,22000 =

x

Materials:
BFQ32CLA

m

BFYQ3080

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

9,62769

4,94120

1,020

x

7,54000 =

7,69080

0,500

x

0,22000 =

0,11000

Subtotal...
P- 29

EFQ32CEK

m

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

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

¼

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,095 /R x

24,16000 =

2,29520

A013M000

h

Ajudant muntador

0,095 /R x

20,76000 =

1,97220

Subtotal...

4,26740

10,71995

Import

4,53900

4,45000 =

x

5,41400

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BFQ32CCA



7,80080
1,50%

Import

4,94120

7,80080
0,07412
12,81612
1,28161

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,09773

Rend.: 1,000

¼

Import
P- 31

EFQ33C6K

4,26740

Materials:

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

Unitats
Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

h

Oficial 1a muntador

0,075 /R x

24,16000 =

1,81200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,075 /R x

20,76000 =

1,55700

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

BFYQ3080

Pàg.:

Data: 02/11/20

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

u

1,020

0,500

3,36900

CODI

P- 33

EFQ33CGK

UA
m

3,36900

DESCRIPCIÓ
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

0,11000

0,22000 =

x

NÚM

3,47820

3,41000 =

x

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,105 /R x

24,16000 =

2,53680

A013M000

h

Ajudant muntador

0,105 /R x

20,76000 =

2,17980

Subtotal...
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,58820

3,58820

1,50%

0,05054

10,00%

7,00774
0,70077

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,70851

Materials:
BFQ33CGA

m

BFYQ3080

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

4,71660

1,020

x

6,88000 =

7,01760

0,500

x

0,22000 =

0,11000

Subtotal...
P- 32

m

EFQ33CBK

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,090 /R x

24,16000 =

2,17440

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090 /R x

20,76000 =

1,86840

Subtotal...

BFYQ3080

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,50%

1,020

x

4,04280

P- 34

u

EG151522

4,04280

0,500

0,11000

0,22000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,54700

4,54700

1,50%

0,06064

10,00%

8,65044
0,86504

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,12760
0,07075

10,00%

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

13,10644

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

20,73000 =

3,10950

Subtotal...
x

4,71660

Import

4,43700

4,35000 =

Import

11,91495
1,19149

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A012M000

m

DESPESES AUXILIARS

7,12760

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
Unitats

Materials:
BFQ33CBA



PARTIDES D'OBRA

CODI
A012M000

Materials:
BFQ33C6A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

9,51549

Materials:
BG151522

u

BGW15000

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

10,35750

1,000

x

3,52000 =

3,52000

1,000

x

0,32000 =

0,32000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,84000
1,50%
10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

10,35750

3,84000
0,15536
14,35286
1,43529
15,78815

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 35

EG1AV001

u

DESCRIPCIÓ
Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna. Inclui cablejat interior,
bornes i tot el necesari per a la seva instal·lació.

PREU
Rend.: 1,000

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,380 /R x

24,16000 =

9,18080

A013H000

h

Ajudant electricista

0,420 /R x

20,73000 =

8,70660

Subtotal...
Materials:
BG1A0940

u

BGW1A000

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta
Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

17,88740

403,63000
1,50%

0,15000 =

0,15000

17,88740

Subtotal...

2,75100

2,75100

10,00%

Parcial

Subtotal...

448,90000

DESPESES AUXILIARS

49,60000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

24,16000 =
20,73000 =

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

24,16000 =

0,38656

Ajudant electricista

0,020 /R x

20,73000 =

0,41460

Subtotal...
Materials:
BG22H710

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

448,90000

49,60000

¼

Preu €

Parcial

Parcial

h

Import

1,020

0,80116

DESPESES AUXILIARS

0,69360

m

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer
electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

0,01202

10,00%

0,89392

h

1,03650

A013H000

h

1,65746

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

0,69360

1,50678
0,15068

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EG2DG6F5

0,80116

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P- 39

Import

0,69360

0,68000 =

x

Subtotal...

555,75685

Rend.: 1,000

Preu €

h

505,23350
50,52335

10,00%

¼

A013H000

6,73350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,050 /R x

Rend.: 1,000

Mà d'obra:
A012H000

49,60000

4,96000 =
Subtotal...

0,037 /R x

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 sobre sostremort

Unitats

207,30000

Unitats

m

EG22H715

463,96428

20,73000 =

x

P- 38

¼

Preu €

5,18141

0,26831

Rend.: 1,000

10,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

403,63000

421,78571
42,17857

10,000 /R x

Ajudant electricista

x

4,71038
0,47104

Ajudant electricista

h

1,000

10,00%

h

A013H000

2,60100

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

A013H000

Oficial 1a electricista

2,55000 =

49,60000

241,60000

h

x

4,96000 =

24,16000 =

Mà d'obra:
A012H000

u

Import

1,020

x

10,000 /R x

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

BGW21000

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
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,93042

10,000

Oficial 1a electricista

m

m

1,93042

0,02896

h

EG21H71J

Subtotal...
Materials:
BG21H710

1,50%

Unitats

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

PREU

DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:
A012H000

u

DESCRIPCIÓ

354,03000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Trasllat de quadres electrics de planta 3. Inclou feines
de desconaexió trasllat, allargament de linies en cas
de ser necesari i reconexió.

UA

354,03000 =

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

CODI

x

DESPESES AUXILIARS

P- 37



1,000

Subtotal...

EG1AV002

NÚM

¼

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BGW1A000

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA
UA

Unitats

P- 36

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

¼

Preu €

Parcial

Oficial 1a electricista

0,243 /R x

24,16000 =

5,87088

Ajudant electricista

0,096 /R x

20,73000 =

1,99008

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

Materials:
BG2DG6F0

m

BG2Z005B

m

BGY2AGF2

u

DESCRIPCIÓ

PREU
7,86096

NÚM

7,86096

1,000

x

6,55000 =

6,55000

1,000

x

3,02000 =

3,02000

1,000

x

7,37000 =

7,37000

16,94000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

m

EG2DG6H5

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer
electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

h

A013H000

h



PREU
0,124 /R x

2,57052

20,73000 =

Preu €

Parcial

0,298 /R x

24,16000 =

7,19968

Ajudant electricista

0,124 /R x

20,73000 =

2,57052

BG2Z005B

m

BGY2AGH2

u

9,77020

1,000

x

3,02000 =

3,02000

1,000

x

9,04000 =

9,04000

DESPESES AUXILIARS

19,12000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

Oficial 1a electricista

2,000

x

3,02000 =

6,04000

1,000

x

13,55000 =

13,55000

29,45000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

29,45000
0,16467
40,59287
4,05929

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,65216

m

EG312336

Import

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

Rend.: 1,000

¼

Unitats

9,77020

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

24,16000 =

0,28992

A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

20,73000 =

0,24876

Subtotal...
Materials:
BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

0,53868

19,12000

DESPESES AUXILIARS

0,14655

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

24,16000 =

1,32600

0,53868

1,32600

1,50%

0,00808

10,00%

1,87276
0,18728

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

EG312696

¼

Preu €

Import

1,32600

1,30000 =

x

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

2,06004

Rend.: 1,000

Unitats

0,348 /R x

10,97820

31,94043

Rend.: 1,000

Unitats
h

9,86000

DESPESES AUXILIARS

P- 43
Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer
electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

9,86000 =

Subtotal...

29,03675
2,90368

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

u

x

Subtotal...
Subtotal...

EG2DG6K5

BGY2AGK2

1,000

7,06000

7,06000 =

x

m

16,94000

P- 42

1,000

BG2Z005B

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 400 mm
Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària
Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

27,41076

Oficial 1a electricista

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 300 mm
Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària
Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

m

10,97820

¼

Subtotal...
m

Materials:
BG2DG6K0

24,91887
2,49189

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

Mà d'obra:
A012H000

UA
h

0,11791

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 41

CODI
A013H000

Subtotal...
Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 200 mm
Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària
Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

Subtotal...

Materials:
BG2DG6H0

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

Subtotal...

P- 40

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Parcial
8,40768

Import

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,052 /R x

24,16000 =

1,25632

A013H000

h

Ajudant electricista

0,052 /R x

20,73000 =

1,07796

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

2,33428

m

Cablejat sota taules a tots els punts de treball segons
demandes de la propietat.

23,32740

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

h

Ajudant electricista

0,500 /R x

20,73000 =

10,36500

3,060

17,61300

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2,
muntat superficialment

DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,05284

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

4,50724
0,45072

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

5,47740

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

24,16000 =

4,83200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

20,73000 =

4,14600

Subtotal...
Materials:
BG415D9B

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

17,61300

5,47740

8,97800

1,000

x

25,84000 =

25,84000

1,000

x

0,42000 =

0,42000

DESPESES AUXILIARS

0,26420

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,69005

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,060 /R x

24,16000 =

1,44960

A013H000

h

Ajudant electricista

0,100 /R x

20,73000 =

2,07300

Subtotal...

3,52260

Materials:
BG380700

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2

1,020

x

0,59000 =

0,60180

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x

0,33000 =

0,33000

Subtotal...

0,93180

1,50%

u

EG415GKK

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

38,90994

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,330 /R x

24,16000 =

7,97280

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

20,73000 =

4,14600

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

26,26000

¼

Subtotal...

0,93180

10,00%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG415GKK

8,97800

0,13467

Rend.: 1,000

Unitats

Import

35,37267
3,53727

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

3,52260

26,26000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

23,35460
2,33546

Mà d'obra:
A012H000

4,95796

Rend.: 1,000

Import

P- 47
m

PREU

Subtotal...
Subtotal...

EG380702

DESCRIPCIÓ

Unitats

5,47740

1,79000 =

x

u

EG415D9B

28,26636

A013H000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

P- 46

¼

Subtotal...

P- 45



23,32740

25,69669
2,56967

Rend.: 1,000
Unitats

m

UA

2,33428

0,03501

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG317330

CODI

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EG31M350

NÚM

23,32740

22,87000 =

x

Subtotal...

P- 44

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:
BG312690

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

150,56000 =

12,11880
150,56000

Import

12,11880

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BGW41000

u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

PREU
1,000

u

EG426B9H

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

150,98000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

¼

Preu €

Parcial

0,350 /R x

24,16000 =

8,45600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

20,73000 =

4,14600

Subtotal...
1,000

12,60200

1,000

141,66000
1,50%

h

Oficial 1a electricista

12,60200

4,14600

20,73000 =

18,64200

1,000

x

245,73000 =

245,73000

1,000

x

0,38000 =

0,38000

P- 50

u

EG474B4E

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

10,00%

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

291,53479

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,330 /R x

24,16000 =

7,97280

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

20,73000 =

4,14600

Subtotal...
u

BGW47000

u

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

12,11880

1,000

x

61,39000 =

61,39000

1,000

x

0,46000 =

0,46000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,600 /R x

Preu €
24,16000 =

Parcial
14,49600

Import

246,11000

265,03163
26,50316

A013H000
Materials:
BG474B4A

18,64200

0,27963

Mà d'obra:
A012H000

169,89613

¼

246,11000

DESPESES AUXILIARS

141,66000
0,18903

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

u

154,45103
15,44510

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,3 i 1 A de desconnexió regulable
entre les posicions fixe instantani i fixe selectiu, amb
temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 5,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

BGW42000

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
d'entre 0,3 i 1 A de sensibilitat, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani i fixe
selectiu amb temps de retard de 60 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma, UNE-EN
60947-2, de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

Import

0,38000

0,38000 =

x

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

u

Unitats

DESPESES AUXILIARS

EG42SMRN

Materials:
BG42SMRN

141,28000

141,28000 =

x

Subtotal...

P- 49



PREU
0,200 /R x

Subtotal...

Oficial 1a electricista

u

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

179,60864

h

BGW42000

UA
h

163,28058
16,32806

Rend.: 1,000

Unitats

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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

CODI
A013H000

Subtotal...

150,98000
0,18178

Mà d'obra:
A012H000

u

NÚM

0,42000

0,42000 =

x

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
BG426B9H

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA
UA

Subtotal...

P- 48

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

61,85000
1,50%
10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

12,11880

61,85000
0,18178
74,15058
7,41506
81,56564

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 51

EG48B44CJ1V4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar
(3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat. Article: ref. 68853-31 de la serie Protecció
Sobretensions Permanents de la marca SIMON o
equivalent.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

20,73000 =
Subtotal...

Materials:
BG48B44CJ1V4

u

BGW48000

u

Protector de sobretensions permanents 3+N, de 4
mòduls DIN, Simon 68, ref. 68853-31 de la serie
Protecció Sobretensions Permanents de la marca
SIMON o equivalent
Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

PREU

NÚM

CODI

¼

P- 53

EH22V001

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa
modular d'alumini, de 60x60 cm, de 42 W de potència
de la llumenera, 2.982 lm de flux lluminós, protecció
IP44, UGR<19, no regulable, encastada. Inclou
cablejat a punt de conexió mes proper i driver.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

¼

Preu €

Parcial

7,24800

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

4,14600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

20,73000 =

6,21900

Subtotal...

11,39400

1,000

x

215,36000 =

215,36000

1,000

x

0,42000 =

0,42000

BH224461

215,78000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

DESCRIPCIÓ

Import

Materials:
BG312330

DESPESES AUXILIARS

UA

Mà d'obra:
A012H000

11,39400

Subtotal...

m

u

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
Llumenera decorativa modular 40/LU384/33 de
TROLL , de 60x60 cm, de 42 W de potència de la
llumenera, 2982 lm de flux lluminós, UGR19, per
encastar.

215,78000

10,00%

13,46700

4,000

x

1,30000 =

5,20000

1,000

x

93,00000 =

93,00000

Subtotal...

0,17091
227,34491
22,73449

COST EXECUCIÓ MATERIAL

250,07940

98,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

u

EG6211E2

Interruptor tipus BTicino light o equivalent, de tipus
universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat

Rend.: 1,000

P- 54
Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

24,16000 =

3,62400

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

20,73000 =

2,75709

Subtotal...
Materials:
BG6211E2

u

Interruptor marca BTicino light o equivalent, de tipus
universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, per a encastar

1,000

x

13,46700

98,20000

111,86900
11,18690
123,05591

¼

Preu €

Unitats

Import

0,20201

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P- 52



Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa
modular d'alumini, de 120x30 cm, de 33 W de potència
de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció
IP44, UGR<19, no regulable, encastada. Inclou
cablejat a punt de conexió mes proper i driver.

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

7,75000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

20,73000 =

6,21900

7,75000

Materials:
BG312330

m

BH22M002

u

6,38109

7,75000 =

u

EH22V002

Import

6,38109

Subtotal...
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,75000
0,09572
14,22681
1,42268
15,64949

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
Llumenera decorativa modular Start Flat Panel LED de
Sylvania, de 120x30 cm, de 45 W de potència de la
llumenera, 3700 lm de flux lluminós, per encastar.

13,46700

4,000

x

1,30000 =

5,20000

1,000

x

131,90000 =

131,90000

Subtotal...

137,10000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

Import

13,46700

137,10000
0,20201
150,76901
15,07690

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

u

EH22V003

DESCRIPCIÓ

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa
modular d'alumini, de 120x60 cm, de 74,3 W de
potència de la llumenera, 5.970 lm de flux lluminós,
protecció IP44, UGR<19, no regulable, encastada.
Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.

Rend.: 1,000

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

20,73000 =

6,21900

Subtotal...

BH22M003

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
Llumenera decorativa modular 40/LU584/33 de
TROLL , de 120x60 cm, de 74,3 W de potència de la
llumenera, 5.970 lm de flux lluminós, UGR19, per
encastar.

u

4,000

1,000

13,46700

190,83000
1,50%

Desplaçament de Pantalla LED existent. Inclou
cablejat a punt de conexió mes proper.



Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 23 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19,
equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos
alumini, amb grau de protecció IP20, col·locat
encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes
proper i driver.

Rend.: 1,000

Import

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

20,73000 =

6,21900

Subtotal...
13,46700

Materials:
BG312330

m

BH2LMKAA

u

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
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 23 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 19
, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II, cos
d'alumini, amb grau de protecció IP20. Model
SYLFLAT LED EVO de Sylvania

13,46700

4,000

x

1,30000 =

5,20000

1,000

x

62,90000 =

62,90000

190,83000

Subtotal...

68,10000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

224,94891

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

¼

10,00%

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

20,73000 =

6,21900

Subtotal...
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

u

DESPESES AUXILIARS

Unitats

m

EH2LV004

PREU

0,20201

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG312330

P- 57

DESCRIPCIÓ

204,49900
20,44990

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

165,84591

UA

185,63000

185,63000 =

x

DESPESES AUXILIARS

EH22V005

CODI

5,20000

1,30000 =

x

Subtotal...

P- 56

NÚM

Unitats
Unitats

m

PREU

¼

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG312330

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 55

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

4,000

x

13,46700

u

EH61RCFA

Import

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat encastat

5,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,20000

Preu €

20,75591

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

20,73000 =

6,21900

u

BH6ZCR00

u

0,20201
18,86901
1,88690

89,94591

¼

Subtotal...
Subtotal...

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt
Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

68,10000

81,76900
8,17690

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BH61RHFA

13,46700

0,20201

Rend.: 1,000

Unitats
13,46700

5,20000

1,30000 =

P- 58

Import

13,46700

1,000

x

100,10000 =

100,10000

1,000

x

3,92000 =

3,92000

Subtotal...

104,02000

Import

13,46700

104,02000

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

0,20201

NÚM

CODI

P- 61

EM11V002

117,68901
11,76890

COST EXECUCIÓ MATERIAL

UA
u

DESCRIPCIÓ
Trasllat de polsador existent , inclou material auxiliar i
cablejat en cas de ser necesari.

PREU
Rend.: 1,000
Unitats

129,45791

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

24,16000 =

5,79840

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

20,76000 =

4,98240

Subtotal...
P- 59

u

EM111120

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

24,16000 =

5,79840

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

20,76000 =

4,98240

Materials:
BM111120

u

BMY11000

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base
de superfície
Part proporcional d'elements especials per a detectors

Materials:
BG21H710

¼

Subtotal...

10,78080

1,000

x

21,73000 =

21,73000

1,000

x

0,35000 =

0,35000

Subtotal...

22,08000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

u

Trasllat de detector convencional existent, inclou
material axiliar i cablejat en cas de ser necesari.

10,78080

Parcial

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

24,16000 =

5,79840

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

20,76000 =

4,98240

Subtotal...
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6,000

x

10,78080

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,58790
1,50%
10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,65000

5,29395

Subtotal...

5,29395

22,08000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,16171

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

5,29395
0,16171
23,88646
2,38865

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EM12V001

Import

26,27511

Trasllat de central detecció incendis convencional i
control de portes de la sala de control de planta 5ª a la
nova sala de control de planta 4ª. S'incluo es trasllat i
tot el cablejat i canalitzacions necesaries i probes de
funcionament.

Rend.: 1,000

10,58790

Preu €

23,68345

Parcial

h

Oficial 1a muntador

30,000 /R x

24,16000 =

724,80000

A013M000

h

Ajudant muntador

30,000 /R x

20,76000 =

622,80000

Subtotal...
Materials:
BG151522

u

BG21H710

m

BG22H710

m

0,16171
21,53041
2,15304

¼

Mà d'obra:
A012M000
10,78080

10,58790

1,76465 =

7,65000

1,76465 =

x

10,78080

7,65000

2,55000 =

x

Unitats

Mà d'obra:
A012M000

Partides d'obra:
EG317224

m

¼

Preu €

3,000

Import

36,32476

Rend.: 1,000
Unitats

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

10,78080

Subtotal...
Partides d'obra:
EG317224

P- 62
EM11V001

m

Import

33,02251
3,30225

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 60



Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment
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
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

1.347,60000

10,000

x

3,52000 =

35,20000

80,000

x

2,55000 =

204,00000

80,000

x

0,68000 =

54,40000

Import

1.347,60000

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

EG317334

Pàg.:

Data: 02/11/20

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

m

300,000

15,000

293,60000

293,60000

CODI
BM141202

u

UA

BMY14000

u

DESCRIPCIÓ
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment
Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

PREU
1,000

x

108,32000 =

108,32000

1,000

x

0,29000 =

0,29000

Subtotal...

37,63875

2,50925 =

x

NÚM

529,39500

1,76465 =

x

DESPESES AUXILIARS
Subtotal...

567,03375

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

567,03375

2.228,44775
222,84478
2.451,29253

u

Trasllat de Sirena electrònica convencional existent,
inclou material axiliar i cablejat en cas de ser necesari.

Rend.: 1,000

P- 65

¼

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

24,16000 =

5,79840

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

20,76000 =

4,98240

Subtotal...
Partides d'obra:
EG317224

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,000

10,78080

u

EM31261J

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

Import

Rend.: 1,000

¼

Preu €

3,52930

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

24,16000 =

4,83200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

20,76000 =

4,15200

Materials:
BM312611

u

BMY31000

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x

39,02000 =

39,02000

1,000

x

0,31000 =

0,31000

Subtotal...

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment

1,50%

3,52930
0,16171

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,91899

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

24,16000 =

5,79840

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

20,76000 =

4,98240

Subtotal...

8,98400

39,33000
0,13476
48,44876
4,84488

10,00%

P- 66

u

EM31V001

Trasllat extintor manual existent.

53,29364

Rend.: 1,000

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

24,16000 =

4,83200

Ajudant muntador

0,200 /R x

20,76000 =

4,15200

Subtotal...
Unitats

Materials:

39,33000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

EM141202

8,98400

Import

14,47181
1,44718

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 64

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

DESPESES AUXILIARS
Subtotal...

10,00%

Subtotal...

10,78080

0,16171
119,55251
11,95525
131,50776

3,52930

1,76465 =

x

1,50%

108,61000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
EM13V001

108,61000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

20,21400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 63



PARTIDES D'OBRA

CODI
Partides d'obra:
EG317224

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

10,78080

Import

8,98400

8,98400

DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,13476

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

9,11876
0,91188

COST EXECUCIÓ MATERIAL
10,78080

¼
Import

10,03064

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 67

EMSB31P1

u

DESCRIPCIÓ
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000

Preu €

Parcial

BMSB31P0

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

m

Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i temperatures
extremes
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

u

0,900

1,000

3,62400

CODI

¼

P- 69

EN111587

UA
u

Import

DESCRIPCIÓ



Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

PREU
Rend.: 1,000

u

EN111577

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

5,52600

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,05436

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

9,20436
0,92044

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

24,16000 =

6,04000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

20,76000 =

5,19000

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000

u

EN111597

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

24,16000 =

6,04000

0,250 /R x

20,76000 =

5,19000

1,000

x

11,23000

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

11,23000

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

8,16000

8,16000 =

¼

Preu €

Parcial

24,16000 =

7,24800

0,300 /R x

20,76000 =

6,22800
13,47600

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

8,16000
1,50%
10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,16000

DESPESES AUXILIARS

0,16845

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

19,55845
1,95585

Import

13,47600

17,78000

17,78000 =

x

Subtotal...
Subtotal...

25,29829

0,300 /R x

1,000

11,60000
0,16845

10,00%

Subtotal...
Materials:
BN111590

11,23000

22,99845
2,29985

Rend.: 1,000

Unitats

0,250 /R x

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,12480

Parcial

11,60000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

11,60000

11,60000 =

x

DESPESES AUXILIARS

P- 70

Preu €

11,23000

Subtotal...

¼

Subtotal...
u

h

5,52600

1,50%

Rend.: 1,000

Parcial

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

Preu €

A013M000
Materials:
BN111580

3,96000

3,96000 =

x

3,62400

¼

Mà d'obra:
A012M000

1,56600

1,74000 =

x

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
BN111570

NÚM

3,62400

24,16000 =

Subtotal...

P- 68

PREU

Unitats
h

Subtotal...
Materials:
B09VAA00

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA
UA

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

17,78000
1,50%

17,78000
0,20214
31,45814
3,14581

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,60395

21,51430
P- 71

EN1115A7

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

Preu €

¼

Parcial

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a muntador

0,330 /R x

24,16000 =

7,97280

A013M000

h

Ajudant muntador

0,330 /R x

20,76000 =

6,85080

Subtotal...
u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000

14,82360

NÚM

30,46000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

14,82360

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

24,16000 =

6,04000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

20,76000 =

5,19000

1,000

11,23000

DESPESES AUXILIARS

147,30000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 50 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,800 /R x

24,16000 =

19,32800

h

Ajudant muntador

0,800 /R x

20,76000 =

16,60800

Subtotal...

11,23000

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 50 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió

1,000

35,93600

10,00%

370,17000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

35,93600

370,17000

370,17000 =

x

DESPESES AUXILIARS
147,30000

370,17000
0,53904
406,64504
40,66450

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

447,30954

174,56829
u

ENC23020

¼

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada

Rend.: 1,000

Unitats
Preu €

201,31927

A013M000

158,69845
15,86985

Rend.: 1,000

Unitats

0,26952

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BNC23010

P- 75

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de
40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i
pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió, instal·lada

u

ENC23010

0,16845

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

164,78000

183,01752
18,30175

10,00%

Subtotal...
Subtotal...

ENC13150

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

147,30000

147,30000 =

x

164,78000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

17,96800

164,78000

164,78000 =

x

Unitats

Subtotal...

P- 73

1,000

DESPESES AUXILIARS
30,46000

¼

A013M000

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de
32 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i
pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de
40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i
pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió

17,96800

50,05655

Mà d'obra:
A012M000

u

u

45,50595
4,55060

Rend.: 1,000

Unitats

Materials:
BNC13140



PREU
Subtotal...

Materials:
BNC13150

P- 74

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de
32 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i
pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió, instal·lada

DESCRIPCIÓ

0,22235

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

UA

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

ENC13140

CODI

30,46000

30,46000 =

x

Subtotal...

P- 72

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI
Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BN1115A0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

24,16000 =

9,66400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400 /R x

20,76000 =

8,30400

Import

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

24,16000 =

26,57600

A013M000

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

20,76000 =

22,83600

Subtotal...
Materials:

49,41200

Import

49,41200

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BNC23020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió

PREU
1,000

NÚM

374,35000

374,35000 =

x

Subtotal...

374,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

CODI
BP434A50

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

374,35000

PREU
1,050

0,88200

0,84000 =

x

Subtotal...

0,88200

DESPESES AUXILIARS

424,50318
42,45032

1,50%

0,01011

10,00%

1,56591
0,15659

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

466,95350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

ENC23030

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 80 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada

Rend.: 1,000

¼
P- 78

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

24,16000 =

26,57600

A013M000

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

20,76000 =

22,83600

Subtotal...
Materials:
BNC23030

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 80 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió

1,000

49,41200

Import

374,35000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Parcial

Oficial 1a muntador

0,030 /R x

24,16000 =

0,72480

h

Ajudant muntador

0,030 /R x

20,76000 =

0,62280

Subtotal...
u

Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o
equivalent, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a
S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

1,000

1,34760

10,00%

1,50%

u

EP73MJB1

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de
mòdul estret. Inclou tasques d'enrackat/ patchejat de
cada punt de connexió, etiquetatge i certificació dels
punts.

0,02021

10,00%

11,21760

Rend.: 1,000

Unitats
Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

24,16000 =

0,36240

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015 /R x

20,76000 =

0,31140

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

¼

Preu €

0,180 /R x

24,16000 =
Subtotal...

Subtotal...

8,83000

10,19781
1,01978

COST EXECUCIÓ MATERIAL

¼

Preu €

1,34760

466,95350

Rend.: 1,000

Unitats

8,83000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

8,83000

8,83000 =

x

DESPESES AUXILIARS

374,35000

424,50318
42,45032

Mà d'obra:
A012M000

Materials:

Preu €

h

Materials:
BP43F430

49,41200

P- 79
Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

¼

A013M000

0,74118

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

Rend.: 1,000

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

EP434A50

Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o
equivalent, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a
S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

1,72250

Mà d'obra:
A012M000

374,35000

374,35000 =

x

Subtotal...

P- 77

u

EP43F431

Unitats
Unitats

0,88200

0,74118

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 76



0,67380

Materials:
BP73J1B0
0,67380

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport
o sobre panell

1,000

x

8,89000 =

Parcial

Import

4,34880
4,34880
8,89000

4,34880

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BP7ZSR10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a
l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular d'1
mòdul estret i sobre panells d'armaris

PREU
1,000

DESPESES AUXILIARS

10,20000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

NÚM

CODI

P- 82

EP7Z2B11

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

1,31000

1,31000 =

x

Subtotal...

u

10,20000
0,06523

10,00%

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant
per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària,
amb muntatge directe dels connectors sobre el panell,
accessibilitat dels connectors posterior, amb
organitzador de cables, fixat mecànicament

Rend.: 1,000

Unitats

14,61403
1,46140

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,07544

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,167 /R x

24,16000 =

4,03472

A013M000

h

Ajudant muntador

0,167 /R x

20,76000 =

3,46692

Subtotal...
P- 80

u

EP74S811

Armari metàl·lic tipus APC o equivalent, 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
desmuntable, col·locat

Rend.: 1,000

Unitats

Materials:
BP7Z2DA1

¼

Preu €

Parcial

u

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant
per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària,
amb muntatge directe dels connectors sobre el panell,
accessibilitat dels connectors posterior, amb
organitzador de cables

1,000

Import

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

24,16000 =

24,16000

DESPESES AUXILIARS

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

20,76000 =

20,76000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

Armari de peu metàl·lic tipus APC o equivalent, 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
desmuntable

1,000

44,92000

Subtotal...

894,53000

u

EP7ZE2C2

894,53000

Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada
mecànicament

0,67380
940,12380
94,01238

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

u

EP7EMJST

Reconfiguració i interconexió de nou rack de planta
amb racks existents. Inclou la identificació dels punts
de treball i les seves connexions al Rack.

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

20,000 /R x

¼

Preu €

Parcial

24,16000 =
Subtotal...

0,11252

53,76158

Import

¼

Oficial 1a muntador

0,167 /R x

24,16000 =

4,03472

Ajudant muntador

0,167 /R x

20,76000 =

3,46692

Subtotal...
u

Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical

1,000

x

7,50164

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

483,20000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

483,20000
48,32000
531,52000

Import

7,50164

244,46000

244,46000 =

483,20000
483,20000

Parcial

244,46000
1,50%
10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

41,26000

48,87416
4,88742

10,00%

Preu €

1.034,13618
Materials:
BP7ZE2C2

P- 81

1,50%

Rend.: 1,000

Unitats
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

41,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 83

DESPESES AUXILIARS

7,50164

894,53000

894,53000 =

x

44,92000

Import

41,26000

Subtotal...

A013M000

Subtotal...

7,50164

41,26000 =

x

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BP74S810



244,46000
0,11252
252,07416
25,20742
277,28158

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 84

K12GF000

Pàg.:

Data: 02/11/20

u

DESCRIPCIÓ
Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la
sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2''

Rend.: 1,000

h

Oficial 1a lampista

Preu €

2,000 /R x

Parcial

DESPESES AUXILIARS

48,32000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

PREU

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

¼

P- 87

K2194B21

m2

Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclos la neteja profunda del suport existent de coles o
restes de materials d'agafament per deixar la
superficie completament neta per la col.locació del nou
paviment.

Import

48,32000

24,16000 =
Subtotal...

h

Manobre

Rend.: 1,000

¼

Preu €

0,250 /R x

Parcial

DESPESES AUXILIARS

53,94928

4,88000

u

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a
màxim,

Rend.: 1,000

0,07320

10,00%

4,95320
0,49532

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

Preu €

10,000 /R x

Parcial

241,60000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

K2164671

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

245,22400
24,52240

Desmuntatge de mampares modulars opaques o de
vidre i de les seves portes. Separació selectiva de
residus, amb mitjans manuals i mecànics,
desplaçament per l'interior de l'obra, aplec provisional
pel seu aprofitament a qualsevol planta de l'edifici o
càrrega manual o mecànica amb camió grua sobre
camió o contenidor. Inclou p.p. de protecció dels
elements de la sala on s'actua i la protecció i
senyalització en el lloc d'acopi.

Rend.: 1,000

Unitats

269,74640

Rend.: 1,000

Unitats

241,60000
3,62400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

m2

K21AM100

Import

241,60000

24,16000 =
Subtotal...

P- 86

Parcial

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

24,16000 =

7,24800

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400 /R x

20,76000 =

8,30400

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,52000 =

9,76000

¼

Preu €

¼

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

25,31200
1,50%

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

19,52000 =

4,88000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

A0150000

h

Manobre especialista

0,250 /R x

20,19000 =

5,04750

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C2001000

h

Martell trencador manual

0,250 /R x

5,44852

¼
P- 88

Unitats

4,88000

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K12GG000

Import

4,88000

19,52000 =
Subtotal...

49,04480
4,90448

10,00%

PREU

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

48,32000
0,72480

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 85



PARTIDES D'OBRA
UA

Unitats
Mà d'obra:
A012J000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

9,92750

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,81500
1,50%
10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,31200
0,37968
25,69168
2,56917

10,00%

28,26085

9,92750
P- 89

0,81500

3,26000 =

Import

u

K21AM102

0,81500
0,14891
10,89141
1,08914
11,98055

Desmuntatge de porta de vidre d'accès a planta, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a fuster

2,000 /R x

23,80000 =

47,60000

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

19,52000 =

58,56000

Subtotal...

106,16000

Import

106,16000

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

ut

K21QM200

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

Desmuntatge de mobiliari de planta tercera amb
mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatgesor, a la mateixa
planta o a una altra, segons indicaciones de la
propietat. Muntatge i col·locació de mobiliari un cop
acabada la reforma segons indicacions de la propietat.
Inclos el marcatge del mobiliari de cada usuari per a la
seva identificació si fos necessari. Aquestes feines es
realitzan per fases ja que la planta sempre estarà
operativa.

1,59240

NÚM

CODI

P- 92

K21QM210

Manobre

ut

DESCRIPCIÓ
Desmuntatge de instal.lacions d'electricitat i
il·luminació segons indicacions de projecte, de planta
amb mitjans manuals, càrrega sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

16,000 /R x

24,16000 =

386,56000

A013H000

h

Ajudant electricista

16,000 /R x

20,73000 =

331,68000

¼

Subtotal...

718,24000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Preu €

Parcial

275,000 /R x

DESPESES AUXILIARS

5.368,00000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

ut

K21QM211

5.368,00000
80,52000
5.448,52000
544,85200

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Desmuntatge de mobiliari i material informàtic de
planta quarta amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització, sense incloure embalatges,
a la mateixa planta o a una altra, segons indicaciones
de la propietat. Col·locació de mobiliari un cop
acabada la reforma segons indicacions de la propietat.
Inclos el marcatge del mobiliari de cada usuari per a la
seva identificació si fos necessari. Aquestes feines es
realitzan per fases ja que la planta sempre estarà
operativa.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

790,06400

Retirada de fancoil segons indicacions de projecte, de
planta amb mitjans manuals, càrrega sobre camió o
contenidor. La retirada de l'element es realitzaran
mitjançant sistema de congelació de canonada per
l'eliminació de la terminal i no haver de buidar el circuit.
Si s'hagués de buidar el circuit s'avisarà amb suficient
antelació per no interferir en la jornada laboral dels
usuaris.

Rend.: 1,000

¼

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

5.993,37200

Rend.: 1,000

h

Manobre

Preu €

2,000 /R x

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

80,000 /R x

Import

39,04000

19,52000 =

39,04000

39,04000

¼
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

0,58560
39,62560
3,96256

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

718,24000

718,24000
71,82400

10,00%

Subtotal...
ut

K21QM201

Import

Import

5.368,00000

19,52000 =
Subtotal...

P- 91



PREU

Unitats

118,52764

P- 93
h

UA

107,75240
10,77524

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Pàg.:

Data: 02/11/20

PARTIDES D'OBRA

CODI

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 90

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Preu €

Parcial

Import

P- 94

ut

K21QM258

1.561,60000

19,52000 =
Subtotal...

1.561,60000

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Buidatge de magatzem i/o arxiu de planta i
enmagatzematge en lloc designat el temps que durin
els treballs i posterior recol.locació a magatzem i/o
arxiu definitiu.

Rend.: 1,000

Unitats
1.561,60000
23,42400
1.585,02400
158,50240
1.743,52640

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

43,58816

30,000 /R x

¼

Preu €

Parcial
585,60000

19,52000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

585,60000
1,50%
10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

585,60000
8,78400
594,38400
59,43840
653,82240

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 95

K21QM300

Pàg.:

Data: 02/11/20

ut

DESCRIPCIÓ
Desmuntatge d'elements d'instal·lacions d'incendis,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

PREU
Rend.: 1,000

h

Manobre

Preu €

20,000 /R x

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 98

K8122212

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

PREU

¼

Parcial

19,52000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

Import

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Unitats

Parcial

390,40000

Mà d'obra:
A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,385 /R x

23,38000 =

9,00130

390,40000

A0149000

h

Manobre guixaire

0,193 /R x

19,52000 =

3,76736

390,40000

Subtotal...

5,85600
396,25600
39,62560

COST EXECUCIÓ MATERIAL

435,88160

Materials:
B0521200

kg

D07J1100

m3

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
Pasta de guix B1

12,76866

0,798

x

0,12000 =

0,09576

0,0235

x

116,71720 =

2,74285

Subtotal...
P- 96

m3

K2R64237

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

¼

2,83861
2,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
Preu €

Unitats

Parcial

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010 /R x

73,05000 =

0,73050

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,202 /R x

32,21000 =

6,50642

Subtotal...

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

7,23692

Import

P- 99

10,00%

m2

K898J2A0

7,23692

7,23692
0,72369

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,96061

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat amb el color determinat per la propietat i
inclòs protecció amb plastic o lones de mobiliari de les
zones d'actuació

m3

K2RA85A0

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

Unitats
Materials:
B2RA85A0

¼

Preu €

Parcial

10,00%

Rend.: 1,000

¼

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

23,38000 =

2,33800

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

20,76000 =

0,20760

Pintura plàstica per a interiors

kg

Segelladora

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,430

x

x

3,08000 =

1,22522

0,153

x

4,25000 =

0,65025

Subtotal...

Import

32,25000

75,00000 =

2,54560

0,3978

DESPESES AUXILIARS
t

0,31922

A013D000

kg

1,87547

32,25000

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,54560

1,87547
0,03818

10,00%

4,45925
0,44593
4,90518

32,25000
P- 100 K9P67A99

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

2,83861

17,51914

Unitats

B8ZA1000

12,76866

15,92649
1,59265

Mà d'obra:
A012D000

Materials:
B89ZPD00

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
P- 97



PARTIDES D'OBRA
UA

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

32,25000
3,22500
35,47500

Paviment de linòleum igual a l'existent en rotlle classe
23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i
soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300 /R x

¼

Preu €
23,38000 =

Parcial
7,01400

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0137000

Pàg.:

Data: 02/11/20



PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant col·locador

PREU
0,150 /R x

Materials:
B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

B9P67A99

m2

B9PZ1400

m

Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN
548 i de 4mm de gruix
Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

10,12800

0,315

x

2,75000 =

0,86625

1,050

x

22,66000 =

23,79300

0,660

x

0,17000 =

0,11220

Subtotal...

24,77145

DESPESES AUXILIARS

2,50%

m2

Reparació de paviment de linòleum existent en tota la
planta.

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

23,38000 =

9,35200

h

Ajudant col·locador

0,200 /R x

20,76000 =

4,15200

Subtotal...

13,50400

Materials:
B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

0,315

x

2,75000 =

0,86625

B9P67A99

m2

1,050

x

22,66000 =

23,79300

B9PZ1400

m

Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN
548 i de 4mm de gruix
Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

0,660

x

0,17000 =

0,11220

Subtotal...

24,77145

DESPESES AUXILIARS

2,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

3,400 /R x

24,16000 =

82,14400

A013M000

h

Ajudant muntador

3,400 /R x

20,76000 =

70,58400

Subtotal...
1,000

x

13,50400

24,77145

¼

h

Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

Import

42,47435

Mà d'obra:
A012M000

u

24,77145

38,61305
3,86131

Rend.: 1,000

Unitats

0,65000 =
Subtotal...

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,33760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Comprovació de la connexió a centraleta dels diversos
elements que composen la instal·lació contra incendis.
Aquestes tasques és realitzaran conjuntament amb
l'empresa mantenidora de la mateixa.

10,12800

¼

A0137000

u

DESCRIPCIÓ

2,29092
155,66892
15,56689
171,23581

P- 103 PPAUUIA1

pa

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte
d'adequació d'espais de treball segons plànols de
projecte i indicacions de la propietat, consistents en:
muntatge de mobiliari i realització de les instal.lacions
necessaries per poder treballar durant el temps que
durin les obres de reforma de les diferents plantes.

Rend.: 1,000

¼

P- 104 XPAUSISO

PA

Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures
de seguretat i salut i senyalització provisional
necessàries durant l'execució de les obres segons
l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i
la planificació de les obres durant l'execució de les
obres. En cumpliment del Reial Decret 1627/1997 de
24 d'octubre del 1997.

Rend.: 1,000

¼

38,66791

Mà d'obra:
A0127000

P- 102 KM12M400

UA

35,15265
3,51527

Rend.: 1,000
Unitats

CODI

0,25320

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 101 K9P6M001

NÚM

3,11400

20,76000 =
Subtotal...

Materials:
BMY12000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

152,72800

Import

152,72800

0,65000
0,65000

0,65000

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 02/11/20

Pàg.:



PARTIDES ALÇADES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

XPAU003

PA

Partida alçada a justificar en concepte de legalització
elèctrica, incloent redacció projecte

¼

XPAU004

PA

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses
tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a
cada partida d'aquest capítol.

¼

XPAU100

PA

Partida alçada a justificar en concepte de col.locació
de cable nu a safata metàl.lica existent si no existís i
verificació de la xarxa de terra en el seu cas.

¼

OFICINES TORRENT DE L´OLLA
OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Pàg.:

Pàg.:

2

1
MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,38000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,38000

€

A0128000

h

Oficial 1a polidor

23,38000

€

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

23,38000

€

A012A000

h

Oficial 1a fuster

23,80000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,38000

€

A012F000

h

Oficial 1a manyà

23,75000

€

24,16000

€

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,16000

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

24,16000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,16000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

20,76000

€

A013A000

h

Ajudant fuster

20,92000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

20,76000

€

A013G000

h

Ajudant calefactor

20,73000

€

20,73000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

A013M000

h

Ajudant muntador

20,76000

€

A0140000

h

Manobre

19,52000

€

A0149000

h

Manobre guixaire

19,52000

€

A0150000

h

Manobre especialista

20,19000

€

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,05000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,21000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000

€

C2001000

h

Martell trencador manual

3,26000

€

C2007000

h

Polidora

2,30000

€

C2009000

h

Abrillantadora

1,92000

€

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS

m3

Aigua

1,67000

€

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,37000

€

B0310400

t

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

16,90000

€

B0512401

t

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

103,30000

B0521200
B0532310

Pàg.:

4

MATERIALS

B0111000

B0521100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

kg
kg
kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,12000
0,12000
0,22000

mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

€

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

€

B8AZC100

kg

Vernís de poliuretà d'1 component

10,50000

€

3,08000

€

10,24000

€

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

4,25000

€

€

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

11,41000

€

B9C14422

m2

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens

14,55000

€

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

2,75000

€

B09VAA00

m

Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,74000

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,92000

€

B9CZ2001

kg

Pasta pigmentada de color per resines de polièster o epoxi. Per colors opacs i resistents a el sol.
Color molt estable, no varia durant l'assecat de la resina

44,80000

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,30000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,11000

€

B9P67A99

m2

Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de 4mm de gruix

22,66000

€

0,09000

€

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

0,17000

€

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15000

€

B9U7M110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, pintat color a escollir, de 10 cm
d´alçària,

5,38000

€

BAQE1186

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

72,74000

€

BASA71B2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt

223,35000

€

BASA82VE

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de 215x210 cm, preu
superior amb finestreta i tanca antipànic

1.425,12000

€

BAWS1B20

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i
amb braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

65,15000

€

BAZG1120

u

Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà

24,77000

€

BE51LQ11

m2

Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment
exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica
>=0,78125

6,34000

€

BEJ1V001

u

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal, amb
ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de 2 a 3 kW de potència frigorífica màxima i 3
a 4 kW de potència calorífica, encastat. Model i-LIFE2 SLIM 2T/DLIU 320 de climaveneta o
equivalent. Inclou Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles de conexió, calus de tall,
safata de condensats, conexió a baixant mes proper, bomba de condensats en cas de ser necesari
i termostat de control, inclùs el cablejat de conexió entre termostat i fancoil.

654,00000

€

BEJ23622

u

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 6,0 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total
absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de
condensats, per a muntar al terra

451,77000

€

BEK1M001

u

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en acer
galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb els elements necessaris per al muntatge. Marca
MADEL o equivalent

75,00000

€

BEK9M001

u

Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de mòduls orientables en 4 direccions serie
PLAY-R M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb
plenum de connexió fet a mida i elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL o equivalent

105,00000

€

BEW5B000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt

4,78000

€

BEY5B000

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

0,26000

€

BF11H500

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

5,55000

€

BF11H700

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

7,87000

€

B0A61500
B0A61600

u
u

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

B0A71A00

u

Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior

0,31000

€

B0A71G00

u

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior

0,45000

€

B0A71H00

u

Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior

0,48000

€

B0A71K00

u

Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior

0,82000

€

B0A71L00

u

Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior

1,61000

€

B0A71N00

u

Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior

1,97000

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,33000

€

B0CC5410

m2

Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

7,19000

€

B0F15251

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,29000

€

B2RA85A0

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

0,88000

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,86000

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,50000

€

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

2,57000

€

B7CPK6D8

u

Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de
60x120x8 cm

23,32000

€

B7DZC121

u

Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm,
per a segellar buits de pas d'instal·lacions

17,48000

€

1,07000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,07000

€

B842T532

m2

Placa de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre pintat de
color blanc, amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 600 mm i de 14 a 17
mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1

17,22000

€

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

7,83000

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre

6,70000

B84Z7850

B84ZD510

m2

m2

€

€

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

MATERIALS

BF11H800
BF11H900
BF11HA00

m
m
m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

9,04000

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

12,58000

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

17,71000

€
€
€

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

32,89000

€

BFQ32CCA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

4,45000

€

BFQ32CEA

m

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

5,20000

€

BFQ32CLA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

7,54000

€

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

3,41000

€

BFQ33CBA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,35000

€

BFQ33CGA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

6,88000

€

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a soldar

0,82000

u

BFW11720

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar

1,74000

€

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar

2,24000

€

BFW11920

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a soldar

3,59000

€

9,00000

€

22,00000

€

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat

0,15000

€

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat

0,28000

€
€

BFW11A20

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar

BFW11D20

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per a soldar

BFY11520

u

BFY11720

u

BFY11820

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat

0,33000

BFY11920

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat

0,46000

€

BFY11A20

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat

0,60000

€

BFY11D20

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat

1,15000

€

BFYQ3080

u

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

0,22000

€

BG151522

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

3,52000

€

BG1A0940

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

354,03000

€

BG21H710

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

2,55000

€

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

0,68000

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm

6,55000

BG2DG6F0

6

m

m

BG2DG6H0

m

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm

7,06000

€

BG2DG6K0

m

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm

9,86000

€

BG2JCA02

u

Columna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares útils

195,02000

€

BG2Z005B

m

Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

3,02000

€

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,30000

€

BG312690

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

22,87000

€

BG317220

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,06000

€

BG317330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,79000

€

BG380700

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2

0,59000

€

BG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

25,84000

€

BG415GKK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

150,56000

€

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

141,28000

€

BG42SMRN

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), d'entre 0,3 i 1 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani i
fixe selectiu amb temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 5,5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

245,73000

€

BG474B4A

u

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)

61,39000

€

BG48B44CJ1V4 u

Protector de sobretensions permanents 3+N, de 4 mòduls DIN, Simon 68, ref. 68853-31 de la serie
Protecció Sobretensions Permanents de la marca SIMON o equivalent

215,36000

€

BG61CEC6

u

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o equivalent, per a centralització de funcions en
lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per
a encastar

14,47000

€

BG6211E2

u

Interruptor marca BTicino light o equivalent, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, per a encastar

7,75000

€

BG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

2,87000

€

BG63B153

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu alt

2,13000

€

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada

0,32000

€

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

4,96000

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,33000

€

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42000

€

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,38000

€

€

BFW11820

BG22H710

Pàg.:

MATERIALS

BF11HD00

BFW11520

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

€

BGW47000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals

0,46000

€

BGW48000

u

Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions

0,42000

€

BGY2AGF2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

7,37000

€
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BGY2AGH2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,04000

€

BGY2AGK2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

13,55000

€

BH224461

u

Llumenera decorativa modular 40/LU384/33 de TROLL , de 60x60 cm, de 42 W de potència de la
llumenera, 2982 lm de flux lluminós, UGR19, per encastar.

93,00000

€

BP434A50

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,84000

€

BP43F430

u

Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o equivalent, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a
S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

8,83000

€

BP7381E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, 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

9,65000

€

BH22M002

u

Llumenera decorativa modular Start Flat Panel LED de Sylvania, de 120x30 cm, de 45 W de
potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, per encastar.

131,90000

€

BH22M003

u

Llumenera decorativa modular 40/LU584/33 de TROLL , de 120x60 cm, de 74,3 W de potència de
la llumenera, 5.970 lm de flux lluminós, UGR19, per encastar.

185,63000

€

BP73J1B0

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

8,89000

€

BH2LMKAA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 23 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 19 , equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe II, cos d'alumini, amb grau de protecció IP20. Model SYLFLAT LED EVO de
Sylvania

62,90000

€

BP74S810

u

Armari de peu metàl·lic tipus APC o equivalent, 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 desmuntable

894,53000

€

BP7Z2DA1

u

€

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

100,10000

€

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat
d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors
posterior, amb organitzador de cables

41,26000

BH61RHFA

BP7ZE2C2

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical

244,46000

€

BP7ZSR10

u

Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus
modular d'1 mòdul estret i sobre panells d'armaris

1,31000

€

BH6ZCR00

u

Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal

3,92000

€

BM111120

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície

21,73000

€

BM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

108,32000

€

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat

39,02000

€

BMSB31P0

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

3,96000

€

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,35000

€

BMY12000

u

Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció

0,65000

€

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

0,29000

€

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,31000

€

BN111570

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

8,16000

€

BN111580

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

11,60000

€

BN111590

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

17,78000

€

BN1115A0

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

30,46000

€

BN1115D0

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

68,72000

€

BNC13140

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 32 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a
6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió

147,30000

€

BNC13150

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a
6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió

164,78000

€

BNC23010

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 50 mm de diàmetre nominal,
cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i
120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió

370,17000

€

BNC23020

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre nominal,
cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i
120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió

374,35000

€

BNC23030

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 80 mm de diàmetre nominal,
cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i
120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió

374,35000

€
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D0701641

m3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

ELEMENTS COMPOSTOS

Rend.: 1,000

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

76,06000

€

D07J1100

m3

Rend.: 1,000

Pasta de guix B1

Unitats

116,72000
Preu

Preu

Parcial

A0149000

Import

h

Manobre guixaire

1,000

Ma d'obra

19,52000
Subtotal:

h

Manobre especialista

1,000

20,19000
Subtotal:

20,19000
20,19000

h

Formigonera de 165 l

0,700

1,71000
Subtotal:

1,19700
1,19700

B0111000

m3

Aigua

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

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

0,250

103,30000

25,82500

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

17,37000

28,31310

B0111000

m3

Aigua

0,200

1,67000

0,33400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D070A4D1

m3

54,47210

54,47210

1,00 %

0,20190

COST DIRECTE

76,06100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,06100

Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

158,22000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050

20,19000
Subtotal:

21,19950
21,19950

21,19950

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725

1,71000
Subtotal:

1,23975
1,23975

1,23975

Materials
B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

0,22000

B0111000

m3

Aigua

0,200

1,67000

0,33400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

17,37000

26,57610

B0512401

t

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

0,200

103,30000

20,66000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

88,00000

135,57010
1,00 %

19,52000

0,600

1,67000

1,00200

0,12000

96,00000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

t

19,52000

800,000

1,19700

Materials
B0512401

€
Import

19,52000

Materials
20,19000

Maquinària
C1705600

Parcial

Ma d'obra
Unitats

A0150000

10

135,57010
0,21200

COST DIRECTE

158,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,22135

97,00200
1,00 %

97,00200
0,19520

COST DIRECTE

116,71720

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,71720
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P-6

1G6TM006

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Trasllar de punt de treball, amb part proporcional de
tub i cablejat electric.Totalment instal·lat i comprovat.

Rend.: 1,000

59,67

Unitats

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500

20,73000

10,36500

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

24,16000

12,08000

€

P-8

E66EM101

m2

Import

Subtotal:

22,44500

22,44500

Materials
BG21H710

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

6,000

2,55000

15,30000

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

12,000

1,30000

15,60000

6,000

0,15000

0,90000

BGW21000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

31,80000

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II

Rend.: 1,000

31,80000

10,00 %

68,70

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000

24,16000

24,16000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000

20,76000

20,76000

Subtotal:

59,66950

Rend.: 1,000

50,15

€

44,92000

Unitats

Preu

Parcial

Import

A0140000

h

Manobre

0,602

19,52000

11,75104

A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,204

23,38000

28,14952

Subtotal:

39,90056

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

58,520

0,29000

16,97080

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,029

158,22135

4,58842

Subtotal:

21,55922

44,92000

1,50 %

0,67380

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

45,59380
4,55938

50,15318

P-9

E66EM102

Pa

Partida alçada a justificar per a la possible reposició
d'elements deteriorats, siguin ferramentes o petit
material per a la correcta recol·locació de les
mampares.

Rend.: 1,000

550,00

€

P-10

E7CPK6D8

m2

Envà fònic per col.locar a sobre de mampares i/o
parets de despatxos segons demanda de la propietat,
format per aïllament acústic amb panell autoportant
de fibres minerals amb recobriment de paper
kraft-alumini a dues cares, de 60 x 120 x 8 cm,
col·locat sobre parament vertical. Inclou desmuntatge
de cel ras existent i tornar a col.locar-ho una vegada
hagi finalitzat l'actuació. S'haurà de verificar
l'amidament a l'obra.

Rend.: 1,000

30,79

€

39,90056

Materials
B0F15251

Import

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

€

Ma d'obra

54,24500
5,42450

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Col.locació de mampara desmuntada de la planta
segons plànols de reforma, aquesta partida inclou:
- Col.locació de mampara, portes de mampares on
calgui, ancoratges a terra, paret, pilars o sostre
segons convingui. Amb reposició de ferramenta on
aquesta hagi quedat inservible.
- Remats als laterals de les mampares per quedar
completament acabades.
- Desmuntatge i muntatge de plaques de cel ras si
cal per realitzar correctament el muntatge de la
mampara.
- Trasllat de les mampares des del lloc d'acopi de
l'edifici fins a la planta.
- Reomplert de l'aïllament acustic interior que estigui
malmes.
No es podrà realitzar cap treballs de adequació o
retall de peces que generi soroll o dispersió de pols
en les zones del treball dels usuaris o en horaris de
maxima afluencia d'usuaris. Per tant s'adequarà una
zona de tall especial on el soroll i la pols no afecti als
usuaris.

Unitats
Subtotal:

E6126R1K

12

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-7

Pàg.:

Unitats

21,55922

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,50 %

0,99751

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

24,16000

2,41600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,050

20,76000

1,03800

10,00 %

62,45729
6,24573

68,70302

Subtotal:

3,45400

Materials
B7CPK6D8 u

Panell autoportant de fibres minerals amb
recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de
60x120x8 cm

1,050

23,32000

24,48600

3,45400

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

24,48600

m2

1,50 %

0,05181

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

27,99181
2,79918

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet
de material intumescent termoexpansiu, amb
resistència al foc EI-180

m2

Placa de fibres minerals compactada per a cel ras,
acabat superficial amb vel de vidre pintat de color
blanc, amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN
13964, de 1200x 600 mm i de 14 a 17 mm de gruix,
amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9
a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A1

291,03
Preu

h

Oficial 1a col·locador

0,100

23,38000
Subtotal:

Parcial

u

Coixinet de protecció contra el foc de material
intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per
a segellar buits de pas d'instal·lacions

15,000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

Import

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

33,75636
3,37564

COST EXECUCIÓ MATERIAL
2,33800

P-13

E842M101

m2

262,20000

1,50 %

0,03507

10,00 %

264,57307
26,45731

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

E842M100

m2

Subministre i col·locació de cel ras igual a l'existent,
de plaques de llana mineral compactada, acabat
superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb
cantell recte, de 1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix
classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc
A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista
igual a l'existent, formada per perfils principals en
forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m
per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula , per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. La
reacció mínima al foc que es demana per aquest
material és C-s2,d0.

Subministre i col·locació de cel ras igual a l'existent,
de plaques de llana mineral compactada, acabat
superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb
cantell recte, de 1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix
classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc
A1-s1, d0. Nomès les plaques de cel ras, no inclou
canvi d'estructura de suport. La reacció mínima al foc
que es demana per aquest material és C-s2,d0.

37,13

Rend.: 1,000

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,050

24,16000

1,20800

h

Ajudant muntador

0,100

20,76000

2,07600

Subtotal:

€
B842T532

€

Import

3,28400

m2

Placa de fibres minerals compactada per a cel ras,
acabat superficial amb vel de vidre pintat de color
blanc, amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN
13964, de 1200x 600 mm i de 14 a 17 mm de gruix,
amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9
a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A1

1,030

17,22000

Subtotal:

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

24,16000

4,83200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

20,76000

4,15200

Subtotal:

Import

3,28400

8,98400

1,030

6,70000

17,73660

17,73660

8,98400

P-14

E8443260

m2

6,90100

17,73660

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04926

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

21,06986
2,10699

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

Preu

A013M000

Ma d'obra

m2

23,18

Materials

Unitats

B84ZD510

37,13200

Ma d'obra

291,03038

Rend.: 1,000

24,63760
0,13476

Unitats
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

24,63760
1,50 %

262,20000

262,20000

17,73660

DESPESES AUXILIARS

2,33800
2,33800

17,48000

17,22000

Subtotal:

Materials
B7DZC121

14

€

Ma d'obra
A0127000

1,030

30,79099

Rend.: 1,000
Unitats

B842T532

24,48600

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E7DZB3HH

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

23,17685

Rend.: 1,000

Unitats

35,77

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

23,38000

9,35200

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400

20,76000

8,30400

€

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

17,65600

17,65600

Materials

Materials

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,0612

10,50000

0,64260

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,0765

11,41000

0,87287

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

9,30000

1,67400

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030

4,33000

4,45990

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

1,07000

0,50558

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07699

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890

0,07000

0,13230

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

6,72518
0,67252

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

B84Z7850

m2

7,83000

7,83000

14,60178

m2

14,60178

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26484

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

32,52262
3,25226

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat mb el color determinat per la propietat i
inclòs protecció amb plastic o lones de mobiliari de
les zones d'actuació

35,77488

Rend.: 1,000

E9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix, pintat en color a escollir, de 10 cm d´alçària,
col·locat amb tacs d´expansió i cargols

5,67

Preu

Parcial

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015

20,76000

0,31140

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125

23,38000

2,92250

Subtotal:
kg

Segelladora

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,153

4,25000

0,65025

0,3978

3,08000

1,22522
1,87547

1,50 %

0,04851

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

5,15788
0,51579

5,67367

Rend.: 1,000

h

Manobre

0,010

19,52000

0,19520

h

Oficial 1a col·locador

0,120

23,38000

2,80560

Subtotal:

7,40

P-18

B0A61500

u

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

4,000

0,09000

0,36000

B9U7M110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm
de gruix, pintat color a escollir, de 10 cm d´alçària,

1,020

5,38000

5,48760

EAQE1183

Preu

Parcial

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,200

23,38000

4,67600

A013D000

h

Ajudant pintor

0,022

20,76000

0,45672

Subtotal:

5,13272

3,00080

5,84760

5,84760

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04501

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

8,89341
0,88934

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, 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, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà

9,78275

Rend.: 1,000

Unitats

148,87

Preu

Import

5,13272

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

Ma d'obra

€

Import

3,00080

A013A000

h

Ajudant fuster

0,075

20,92000

1,56900

A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,500

23,80000

35,70000

Subtotal:
Unitats

Parcial

A0140000

1,87547

DESPESES AUXILIARS

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a
4´´ de diàmetre, com a màxim

Preu

COST EXECUCIÓ MATERIAL
3,23390

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

9,78

A0127000

Import

3,23390

Subtotal:

E89F5BJC

Rend.: 1,000

Materials

€

Materials
B8ZA1000

7,39770

Subtotal:
Unitats

1,51547

Ma d'obra

Ma d'obra

B89ZPD00

1,51547

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E898K2A0

Subtotal:

P-17

Subtotal:

P-16

16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-15

Pàg.:

37,26900

Materials
BAZG1120

u

Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu mitjà

1,000

24,77000

24,77000

BAQE1186

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,

1,000

72,74000

72,74000

37,26900

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

P-21
Subtotal:

97,51000

u

1,50 %

0,55904

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

135,33804
13,53380

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles
batents, per a una llum de 215x210 cm, preu superior
amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

148,87184

Rend.: 1,000

EE51LQ10

1.578,34

h

Oficial 1a manyà

Preu

0,400

23,75000
Subtotal:

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles
batents per a una llum de 215x210 cm, preu superior
amb finestreta i tanca antipànic

Rend.: 1,000

26,97

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,320

24,16000

7,73120

h

Ajudant calefactor

0,320

20,73000

6,63360

1,000

1.425,12000

m2

Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032
W/mK, resistència tèrmica >=0,78125

1,150

6,34000

7,29100

BEY5B000

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000

0,26000

0,26000

Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500

4,78000

2,39000

9,50000

1.425,12000

1.425,12000

14,36480

BE51LQ11

BEW5B000 u
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,50 %

0,23750

10,00 %

1.434,85750
143,48575

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAWS1B20

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb
braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN
1155, fixat a la paret

1.578,34325

Rend.: 1,000

Unitats

81,70

Preu

Parcial

€

h

Ajudant muntador

0,200

20,76000

4,15200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

24,16000

4,83200

Subtotal:

8,98400

P-22

EEJ1V001

u

Import

8,98400

1,50 %

0,21547

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

24,52127
2,45213

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal, amb
ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic,
de 2 a 3 kW de potència frigorífica màxima i 3 a 4 kW
de potència calorífica, encastat. Model i-LIFE2 SLIM
2T/DLIU 320 de climaveneta o equivalent. Inclou
Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles
de conexió, calus de tall, safata de condensats,
conexió a baixant mes proper, bomba de condensats
en cas de ser necesari i termostat de control, inclùs el
cablejat de conexió entre termostat i fancoil.
Totalment instal·lat i en funcionament.

26,97340

Rend.: 1,000

904,14

Unitats
Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb
braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN
1155, per a col·locació mural

1,000

65,15000

Preu

Parcial

65,15000

A013G000

h

Ajudant calefactor

3,650

20,73000

75,66450

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

3,650

24,16000

88,18400

Subtotal:
65,15000

65,15000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13476

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

74,26876
7,42688

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

Ma d'obra

163,84850

Materials
Subtotal:

9,94100

DESPESES AUXILIARS

Materials
BAWS1B20 u

14,36480

9,94100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A013M000

Import

1.425,12000
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

€

Materials

9,50000
9,50000

Parcial

A013G000

Materials
BASA82VE u

Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Subtotal:
Unitats

P-20

18

Ma d'obra

Ma d'obra
A012F000

m2

97,51000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EASA82VE

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

ferramenta de penjar, pany de cop

P-19

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

81,69564

BEJ1V001

u

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal, amb
ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic,
de 2 a 3 kW de potència frigorífica màxima i 3 a 4 kW
de potència calorífica, encastat. Model i-LIFE2 SLIM
2T/DLIU 320 de climaveneta o equivalent. Inclou
Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles
de conexió, calus de tall, safata de condensats,
conexió a baixant mes proper, bomba de condensats
en cas de ser necesari i termostat de control, inclùs el

1,000

654,00000

654,00000

163,84850
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

cablejat de conexió entre termostat i fancoil.

Ma d'obra
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

654,00000

654,00000

2,50 %

4,09621

10,00 %

821,94471
82,19447

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

4,000

24,16000

96,64000

A013G000

h

Ajudant calefactor

4,000

20,73000

82,92000

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

EEJ1V002

20

u

Desplaçament de unitat de climatització existent.
Inclou els treballs de muntage i desmuntatge,
l'allarment de les linies electriques, desguassos i
canalitzacions d'aigua o de gas, buidat del circuit i
reomplert, posta en marxa i probes de funcionament.

Unitats

BEJ23622

904,13918

Rend.: 1,000

253,07

Preu

Parcial

179,56000

179,56000

Materials
u

€

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer
galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 6,0
kW de potència calorífica màxima, de 100 W de
potència elèctrica total absorbida, alimentació
monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb
safata de recollida de condensats, per a muntar al
terra

1,000

Import

451,77000

Subtotal:

451,77000

451,77000

451,77000

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

5,000

20,73000

103,65000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

5,000

24,16000

120,80000

Subtotal:

224,45000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

5,61125

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

230,06125
23,00613

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

EEJ1V003

u

224,45000

Revisió sistema de climatització. Inclou verificació
dels diferents terminals de la planta per la verificació
del seu correcte funcionament, incloent els circuits
d'alimentació i maquines de producció. Incloent
ompliment de circuit, purgat de les unitats terminals i
equilibrat i totes les comprovacions necessaries per
el correcte funcionament.

809,82

1,50 %

2,69340

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

634,02340
63,40234

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

EEK1M001

u

253,06738

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie
DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en acer
galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb els
elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL
o equivalent

Rend.: 1,000

Unitats

€

697,42574
102,55

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,400

24,16000

9,66400

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,400

20,73000

8,29200

Subtotal:

17,95600

17,95600

Materials
Unitats

Preu

Parcial

Import

BEK1M001 u

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

16,000

20,73000

331,68000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

16,000

24,16000

386,56000

Subtotal:

718,24000

EEJ23622

u

1,000

718,24000

75,00000

Subtotal:

75,00000

75,00000

75,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

17,95600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26934

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

736,19600
73,61960

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

93,22534
9,32253

809,81560

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie
DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en acer
galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb els
elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL
o equivalent

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer
galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 6,0
kW de potència calorífica màxima, de 100 W de
potència elèctrica total absorbida, alimentació
monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb
safata de recollida de condensats, col·locat a terra
sobre suports. Inclou connexió a baixant més proper.

Rend.: 1,000

697,43

€

P-27

EEK9M001

u

Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de
mòduls orientables en 4 direccions serie PLAY-R
M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i
acabat lacat color blanc M9016. Amb plenum de
connexió fet a mida i elements necessaris per al
muntatge. Marca MADEL. o equivalent

102,54787

Rend.: 1,000

Unitats

135,55

Preu

Parcial

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,400

20,73000

8,29200

€

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA

A012G000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a calefactor

0,400

24,16000

9,66400
17,95600

Ma d'obra
17,95600

Materials
BEK9M001 u

Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de
mòduls orientables en 4 direccions serie PLAY-R
M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i
acabat lacat color blanc M9016. Amb plenum de
connexió fet a mida i elements necessaris per al
muntatge. Marca MADEL o equivalent

1,000

105,00000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

h

Oficial 1a muntador

0,450

24,16000

10,87200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,450

20,76000

9,34200

Subtotal:

105,00000

105,00000

0,26934

10,00 %

123,22534
12,32253

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat

1,500

0,28000

0,42000

BF11H700

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020

7,87000

8,02740

BFW11720

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4,
per a soldar

0,450

1,74000

0,78300

B0A71G00

u

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior

0,360

0,45000

0,16200

135,54787

Rend.: 1,000

21,06

Subtotal:

€

Preu

Parcial

Import

P-30

EF11H823

m

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,280

24,16000

6,76480

A013M000

h

Ajudant muntador

0,280

20,76000

5,81280

Subtotal:

12,57760

12,57760

Materials
BFY11520

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat

1,500

0,15000

0,22500

BFW11520

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´,
per a soldar

0,450

0,82000

0,36900

BF11H500

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020

5,55000

5,66100

Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior

0,400

u

0,31000
Subtotal:

EF11H723

m

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,30321

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

29,90961
2,99096

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

32,90057

Rend.: 1,000

Unitats

40,06

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,560

24,16000

13,52960

A013M000

h

Ajudant muntador

0,560

20,76000

11,62560

Subtotal:

6,37900

25,15520

B0A71H00

u

Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior

0,330

0,48000

0,15840

BF11H800

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020

9,04000

9,22080

6,37900

1,50 %

0,18866

BFW11820

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2,
per a soldar

0,450

2,24000

1,00800

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

19,14526
1,91453

BFY11820

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat

1,500

0,33000

0,49500

10,00 %

21,05979

Rend.: 1,000

32,90

€

Subtotal:

Preu

Parcial

Import

25,15520

Import

10,88220

10,88220

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,37733

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

36,41473
3,64147

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

€

Materials

DESPESES AUXILIARS

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

9,39240

Ma d'obra

0,12400

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

20,21400

9,39240

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

B0A71A00

20,21400

BFY11720

105,00000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

A012M000

Materials

Subtotal:

EF11H523
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Subtotal:

P-28

Pàg.:

40,05620
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P-31

EF11H923

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

Rend.:

1,000

55,06

€

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,56599

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

61,84429
6,18443

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,760

24,16000

18,36160

A013M000

h

Ajudant muntador

0,760

20,76000

15,77760

Subtotal:

34,13920

P-33

EF11HD23

m

34,13920

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

Materials
u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per
a soldar

0,450

3,59000

1,61550

BF11H900

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020

12,58000

12,83160

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat

1,500

0,46000

0,69000

B0A71K00

u

Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior

0,330

0,82000

0,27060
15,40770

A013M000

h

Ajudant muntador

1,120

20,76000

23,25120

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,120

24,16000

27,05920

u

50,31040

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat

1,500

1,15000

1,72500

BFW11D20 u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per
a soldar

0,450

22,00000

9,90000

BF11HD00

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020

32,89000

33,54780

B0A71N00

u

Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior

0,250

1,97000

0,49250

15,40770

1,50 %

0,51209

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

50,05899
5,00590

55,06489

Rend.: 1,000

Parcial

68,03

Subtotal:

€

45,66530

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,840

24,16000

20,29440

A013M000

h

Ajudant muntador

0,840

20,76000

17,43840

Subtotal:

37,73280

50,31040

P-34

EFQ32CCK

m

37,73280

Materials

45,66530

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,75466

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

96,73036
9,67304

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Import

Materials

DESPESES AUXILIARS

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment. Inclou connexionat a
muntants generals incloent tots els materials
necessaris.

Preu

€

Ma d'obra

BFY11D20

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

106,40

Subtotal:

BFY11920

EF11HA23

68,02872

Rend.: 1,000

Unitats
BFW11920

Subtotal:

P-32

24

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

106,40339

Rend.: 1,000

Unitats

9,63

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
B0A71L00

u

Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior

0,330

1,61000

0,53130

BF11HA00

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020

17,71000

18,06420

BFW11A20 u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2,
per a soldar

0,450

9,00000

4,05000

BFY11A20

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat

1,500

0,60000

0,90000

u

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,090

24,16000

2,17440

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090

20,76000

1,86840

Subtotal:

Subtotal:

23,54550

4,04280

Materials
BFQ32CCA m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020

4,45000

4,53900

BFYQ3080

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

0,500

0,22000

0,11000

23,54550
u

4,04280

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BFYQ3080
Subtotal:

4,64900

m

u

4,64900

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

0,500

0,06064

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

8,75244
0,87524

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07412

10,00 %

9,62769

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

12,81612
1,28161

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

Rend.: 1,000

10,72

Subtotal:

Preu

Parcial

EFQ33C6K

m

Import

Aïllament 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

h

Ajudant muntador

0,095

20,76000

1,97220

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,095

24,16000

2,29520

Subtotal:

7,71

Preu

4,26740

4,26740

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

24,16000

1,81200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,075

20,76000

1,55700

Subtotal:

BFYQ3080

u

1,020

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

0,500

5,20000

0,22000

Subtotal:

5,30400

m

3,36900

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

1,020

3,41000

3,47820

BFYQ3080

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

0,500

0,22000

0,11000

5,41400

u

5,41400

3,36900

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06401

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

9,74541
0,97454

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05054

10,00 %

10,71995

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

7,00774
0,70077

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000

14,10

Subtotal:

P-38

Unitats

Preu

Parcial

EFQ33CBK

m

Import

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

h

Oficial 1a muntador

0,110

24,16000

2,65760

A013M000

h

Ajudant muntador

0,110

20,76000

2,28360

Subtotal:

4,94120

9,52

Preu

4,94120

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,090

24,16000

2,17440

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090

20,76000

1,86840

Subtotal:
1,020

7,54000

7,69080

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

3,58820

7,70851

Rend.: 1,000

Unitats
A012M000

3,58820

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

BFQ32CLA m

Import

Materials

0,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EFQ32CLK

Parcial

€

Ma d'obra

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

7,80080

14,09773

Rend.: 1,000

Unitats
A013M000

7,80080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-37

Unitats

BFQ32CEA m

0,11000

1,50 %

Ma d'obra

P-36

0,22000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EFQ32CEK

26

PARTIDES D'OBRA

gruix

P-35

Pàg.:

4,04280

Materials
BFYQ3080

u

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

0,500

0,22000

0,11000

4,04280

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

4,35000

Subtotal:

4,43700

Subtotal:

4,54700

m

4,54700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

14,35286
1,43529

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

8,65044
0,86504

P-41

EG1AV001

u

9,51549

Rend.: 1,000

13,11

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna. Inclui cablejat interior,
bornes i tot el necesari per a la seva instal·lació.

Rend.: 1,000

Parcial

Preu

Import

h

Oficial 1a muntador

0,105

24,16000

2,53680

A013M000

h

Ajudant muntador

0,105

20,76000

2,17980

Subtotal:

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,380

24,16000

9,18080

A013H000

h

Ajudant electricista

0,420

20,73000

8,70660

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta amb
finestreta

1,020

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

0,500

6,88000

0,22000

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

354,03000

354,03000

10,000

4,96000

49,60000

4,71660

Subtotal:

7,01760

7,12760

EG1AV002

u

7,12760

1,50 %

0,07075

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

11,91495
1,19149

P-40

EG151522

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Unitats

15,79
Preu

Parcial

€

0,26831

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

421,78571
42,17857

Trasllat de quadres electrics de planta 3. Inclou feines
de desconaexió trasllat, allargament de linies en cas
de ser necesari i reconexió.

h

Ajudant electricista

0,150

20,73000

3,10950

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

Subtotal:

10,35750

Materials
BG151522

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000

3,52000

3,52000

BGW15000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

0,32000

0,32000

463,96428

Rend.: 1,000

555,76
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

10,000

20,73000

207,30000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

10,000

24,16000

241,60000

Subtotal:

448,90000

448,90000

Materials
BGW1A000 u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

10,000

4,96000
Subtotal:

Import

Ma d'obra
A013H000

403,63000

1,50 %

13,10644

Rend.: 1,000

17,88740

DESPESES AUXILIARS

Unitats
DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

403,63000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,11000

P-42
Subtotal:

17,88740

1,000

Materials
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

Import

Materials

BGW1A000 u

4,71660

Parcial

€

Ma d'obra

BG1A0940
A012M000

u

463,96

Unitats
€

Ma d'obra

BFQ33CGA m

15,78815

Subtotal:
Preu

3,84000
0,15536

0,06064

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

3,84000
1,50 %

1,50 %

Unitats

BFYQ3080

28

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EFQ33CGK

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

BFQ33CBA m

P-39

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-43

EG21H71J

m

49,60000

49,60000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

6,73350

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

505,23350
50,52335

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,35750

49,60000

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

Rend.: 1,000

555,75685
5,18

€

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,096

Ma d'obra
h

Oficial 1a electricista

0,037

24,16000

0,89392

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

20,73000

1,03650

Subtotal:
m

1,93042

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

2,55000

2,60100

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

0,15000

0,15000

Subtotal:

m

1,000

6,55000

6,55000

BG2Z005B

Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

1,000

3,02000

3,02000

Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000

7,37000

7,37000

m

Subtotal:

2,75100

0,02896

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

4,71038
0,47104

5,18141
1,66

1,50 %

0,11791

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

24,91887
2,49189

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

EG2DG6H5

m

€

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer
electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

27,41076

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

31,94

Preu

h

Oficial 1a electricista

0,016

24,16000

0,38656

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

20,73000

0,41460

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,298

24,16000

7,19968

h

Ajudant electricista

0,124

20,73000

2,57052

Subtotal:

0,80116

1,020

0,68000

BGY2AGH2 u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000

9,04000

9,04000

BG2DG6H0 m

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 300 mm

1,000

7,06000

7,06000

BG2Z005B

Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

1,000

3,02000

3,02000

0,80116

0,69360

0,69360

Oficial 1a electricista

10,00 %

29,03675
2,90368

10,00 %

1,50678
0,15068

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,65746

P-47

EG2DG6K5

m

€

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer
electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

31,94043

Rend.: 1,000

Unitats

44,65

Preu

Parcial

Ma d'obra
Unitats

h

0,14655

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

27,41

Preu

Parcial

0,243

24,16000

5,87088

19,12000

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Rend.: 1,000

19,12000

DESPESES AUXILIARS

0,01202

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer
electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

9,77020

0,69360

1,50 %

Ma d'obra
A012H000

m

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Import

9,77020

Subtotal:
Subtotal:

EG2DG6F5

€

Materials

Materials
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

Parcial

A013H000

Subtotal:
A012H000

m

16,94000

Ma d'obra

Unitats

P-45

16,94000

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

BG22H710

7,86096

2,75100

1,50 %

Rend.: 1,000

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 200 mm

BGY2AGF2 u

DESPESES AUXILIARS

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 sobre sostremort

7,86096

BG2DG6F0 m
1,93042

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG22H715

1,99008

Materials

Materials

P-44

20,73000
Subtotal:

A012H000

BG21H710

30

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,348

24,16000

8,40768

A013H000

h

Ajudant electricista

0,124

20,73000

2,57052

€

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

32

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

10,97820

de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

10,97820

Materials
BG2DG6K0 m

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 400 mm

1,000

9,86000

9,86000

BG2Z005B

Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

2,000

3,02000

6,04000

Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000

13,55000

13,55000

m

BGY2AGK2 u

EG317224

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

29,45000

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

0,16467

10,00 %

40,59287
4,05929

2,06

Preu

Parcial

h

Ajudant electricista

0,012

20,73000

0,24876

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012

24,16000

0,28992

Subtotal:
1,020

1,30000

Rend.: 1,000

Preu

Oficial 1a electricista

0,015

24,16000

0,36240

0,015

20,73000

0,31095

Subtotal:
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,32600

€

Import

0,67335

0,67335

1,32600

m

1,32600

1,87276
0,18728

28,27

h

Ajudant electricista

0,052

20,73000

1,07796

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,052

24,16000

1,25632

Subtotal:

2,33428

Materials
1,020

22,87000

23,32740

1,08120
0,01010

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1,76465
0,17647

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

€

Import

2,33428

1,94112

Rend.: 1,000

2,76

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015

20,73000

0,31095

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

24,16000

0,36240

€

Import

Subtotal:

0,67335

0,67335

Materials
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

1,79000

Subtotal:
A013H000

1,08120
1,50 %

Unitats

BG317330

Parcial

1,08120

Ma d'obra

2,06004

Preu

1,06000

DESPESES AUXILIARS

0,00808

Rend.: 1,000

1,020

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,00 %

Unitats

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,

Parcial

Ajudant electricista

€

Ma d'obra

m

1,94

h

0,53868

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BG312690

28,26636

Subtotal:

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

25,69669
2,56967

h

EG317334

DESPESES AUXILIARS

m

10,00 %

A012H000

Import

0,53868

Subtotal:

EG312696

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Materials

P-49

0,03501

A013H000

BG317220

A013H000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,50 %

Materials

Unitats

m

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Ma d'obra

BG312330

23,32740

Ma d'obra

44,65216

Rend.: 1,000

m

29,45000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG312336

23,32740

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-48

Subtotal:

1,82580

1,82580

1,82580

OFICINES TORRENT DE L´OLLA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,50 %

0,01010

10,00 %

2,50925
0,25093

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG31M350

Pàg.:

m

Cablejat sota taules a tots els punts de treball segons
demandes de la propietat.

2,76018

Rend.: 1,000
Unitats

25,69
Preu

Parcial

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

24,16000

4,83200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

20,73000

4,14600

Subtotal:

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500

20,73000

10,36500

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

Subtotal:

17,61300

€

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

0,42000

0,42000

Import

BG415D9B u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

25,84000

25,84000

Subtotal:
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

3,060

1,79000

Subtotal:

5,47740

5,47740
1,50 %

0,26420

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

23,35460
2,33546

EG380702

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16
mm2, muntat superficialment

Unitats

P-53

EG415GKK

u

25,69005

Rend.: 1,000

4,96
Preu

Parcial

€

h

Ajudant electricista

0,100

20,73000

2,07300

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,060

24,16000

1,44960

Subtotal:

Import

1,000

0,33000

0,33000

BG380700

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2

1,020

0,59000

0,60180

m

Subtotal:

EG415D9B

u

0,13467

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

35,37267
3,53727

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

38,90994

Rend.: 1,000

179,61

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,330

24,16000

7,97280

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

20,73000

4,14600

Subtotal:
3,52260

0,93180

0,93180

€

Import

12,11880

12,11880

BG415GKK u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

150,56000

150,56000

BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

0,42000

0,42000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05284

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

4,50724
0,45072

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18178

4,95796

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

163,28058
16,32806

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

1,50 %

Materials

3,52260

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Materials
BGW38000 u

26,26000

Ma d'obra

Ma d'obra
A013H000

26,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,47740

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,97800

17,61300

Materials

P-51

8,97800

Materials

Ma d'obra

BG317330

34

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-50

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000

38,91

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-54

Unitats

Preu

Parcial

Import

EG426B9H

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

Rend.: 1,000

150,98000

150,98000

179,60864
169,90

€

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

20,73000

4,14600

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350

24,16000

8,45600

Subtotal:

Import

12,60200

P-56
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

0,38000

0,38000

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

1,000

141,28000

141,28000

141,66000

0,18903

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

154,45103
15,44510

EG474B4E

u

10,00 %

265,03163
26,50316

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

291,53479

Rend.: 1,000

81,57

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

20,73000

4,14600

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,330

24,16000

7,97280

€

Import

Subtotal:

Rend.: 1,000

291,53

12,11880

BG474B4A

u

€
BGW47000 u

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000

61,39000

61,39000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000

0,46000

0,46000

Subtotal:

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,600

24,16000

14,49600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

20,73000

4,14600

Subtotal:

18,64200

1,000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

245,73000

61,85000

P-57

EG48B44CJ1V4 u

18,64200

245,73000

61,85000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18178

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

74,15058
7,41506

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
d'entre 0,3 i 1 A de sensibilitat, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani i fixe
selectiu amb temps de retard de 60 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma,
UNE-EN 60947-2, de 5,5 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

12,11880

Materials

169,89613

Unitats

BGW42000 u

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

141,66000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BG42SMRN u

0,27963

Unitats

DESPESES AUXILIARS

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,3 i 1 A de desconnexió regulable
entre les posicions fixe instantani i fixe selectiu, amb
temps de retard de 60 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
60947-2, de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,50 %

Ma d'obra

Subtotal:

u

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,60200

Materials

EG42SMRN

36

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-55

Pàg.:

Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar
(3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat. Article: ref. 68853-31 de la serie Protecció
Sobretensions Permanents de la marca SIMON o
equivalent.

81,56564

Rend.: 1,000

250,08

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

20,73000

4,14600

Subtotal:

11,39400

11,39400

Materials
0,38000
Subtotal:

0,38000
246,11000

BG48B44CJ u

Protector de sobretensions permanents 3+N, de 4
mòduls DIN, Simon 68, ref. 68853-31 de la serie
Protecció Sobretensions Permanents de la marca
SIMON o equivalent

1,000

215,36000

215,36000

BGW48000 u

Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000

0,42000

0,42000

246,11000

Subtotal:

215,78000

215,78000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17091

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

227,34491
22,73449

u

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat

Unitats

25,54

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

24,16000

3,62400

h

Ajudant electricista

0,133

20,73000

2,75709

Preu

Parcial

Subtotal:

6,38109

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000

2,87000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,066

20,73000

1,36818

Subtotal:

8,61618

8,61618

2,87000

2,87000

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a
encastar

1,000

14,47000

Subtotal:

14,47000

14,47000

1,50 %

0,09572

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

9,34681
0,93468

u

1,50 %

0,12924

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

23,21542
2,32154

Interruptor tipus BTicino light o equivalent, de tipus
universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat

u

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa
modular d'alumini, de 60x60 cm, de 42 W de potència
de la llumenera, 2.982 lm de flux lluminós, protecció
IP44, UGR<19, no regulable, encastada. Inclou
cablejat a punt de conexió mes proper i driver.

15,65
Preu

Parcial

Unitats

h

Ajudant electricista

0,133

20,73000

2,75709

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

24,16000

3,62400

Subtotal:

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

20,73000

6,21900

€

Import

Subtotal:

13,46700

13,46700

Materials
€

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

4,000

1,30000

5,20000

BH224461

u

Llumenera decorativa modular 40/LU384/33 de
TROLL , de 60x60 cm, de 42 W de potència de la
llumenera, 2982 lm de flux lluminós, UGR19, per
encastar.

1,000

93,00000

93,00000

Import

6,38109

123,06

Ma d'obra

Ma d'obra
A013H000

10,28149

Rend.: 1,000

25,53696

Rend.: 1,000
Unitats

EH22V001

14,47000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG6211E2

P-59

2,87000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BG61CEC6 u

6,38109

Import
Subtotal:

A012H000

Import

Materials
BG63815K

Unitats

Parcial

A013H000

250,07940

Rend.: 1,000

Preu

Ma d'obra

Ma d'obra

P-58

38

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG61CEC6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6,38109

Subtotal:

98,20000

98,20000

Materials
BG6211E2

u

Interruptor marca BTicino light o equivalent, de tipus
universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, per a encastar

1,000

7,75000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,75000

7,75000

0,09572

10,00 %

14,22681
1,42268

1,50 %

0,20201

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

111,86901
11,18690

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,75000

1,50 %

DESPESES AUXILIARS

P-60

EH22V002

u

15,64949

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa
modular d'alumini, de 120x30 cm, de 33 W de
potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós,
protecció IP44, UGR<19, no regulable, encastada.
Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.

Rend.: 1,000

Unitats

EG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000

10,28

€

123,05591
165,85

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

20,73000

6,21900

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

€

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

40

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

13,46700

secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

13,46700

Materials
BG312330

BH22M002

m

u

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

4,000

Llumenera decorativa modular Start Flat Panel LED
de Sylvania, de 120x30 cm, de 45 W de potència de
la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, per encastar.

1,000

1,30000

131,90000

131,90000

137,10000

u

137,10000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20201

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

150,76901
15,07690

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EH22V003

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa
modular d'alumini, de 120x60 cm, de 74,3 W de
potència de la llumenera, 5.970 lm de flux lluminós,
protecció IP44, UGR<19, no regulable, encastada.
Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.

P-63

EH2LV004

u

165,84591

Rend.: 1,000

224,95

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

20,73000

6,21900

Subtotal:

13,46700

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

4,000

1,30000

5,20000

BH22M003

u

Llumenera decorativa modular 40/LU584/33 de
TROLL , de 120x60 cm, de 74,3 W de potència de la
llumenera, 5.970 lm de flux lluminós, UGR19, per
encastar.

1,000

185,63000

185,63000

Subtotal:

190,83000

u

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

204,49901
20,44990

20,76
Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

20,73000

6,21900

Subtotal:

13,46700

Materials
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de

10,00 %

18,86901
1,88690

4,000

1,30000

5,20000

20,75591

Rend.: 1,000

89,95

Preu

Import

13,46700

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

20,73000

6,21900

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

€

Import

Subtotal:

13,46700

13,46700

Materials
BH2LMKAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 23 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =
19 , equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II,
cos d'alumini, amb grau de protecció IP20. Model
SYLFLAT LED EVO de Sylvania

1,000

62,90000

62,90000

BG312330

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

4,000

1,30000

5,20000

m

68,10000

P-64

EH61RCFA

u

68,10000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20201

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

81,76901
8,17690

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

m

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

A012H000

224,94891

Rend.: 1,000
Unitats

BG312330

0,20201

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 23 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19,
equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos
alumini, amb grau de protecció IP20, col·locat
encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes
proper i driver.

190,83000
0,20201

Desplaçament de Pantalla LED existent. Inclou
cablejat a punt de conexió mes proper.

1,50 %

Subtotal:

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EH22V005

DESPESES AUXILIARS

Unitats

13,46700

DESPESES AUXILIARS

5,20000

Ma d'obra

Materials

P-62

5,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-61

Subtotal:

5,20000

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat

89,94591

Rend.: 1,000

Unitats

129,46

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

20,73000

6,21900

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

Subtotal:

13,46700

Materials
BH6ZCR00 u

Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000

3,92000

3,92000

13,46700

OFICINES TORRENT DE L´OLLA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

1,000

100,10000

100,10000

104,02000

u

104,02000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20201

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

117,68901
11,76890

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

P-71

EM31261J

Rend.: 1,000

36,32

10,00 %

119,55251
11,95525

u

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

Preu

Parcial

h

Ajudant muntador

0,240

20,76000

4,98240

h

Oficial 1a muntador

0,240

24,16000

5,79840

Subtotal:

Rend.: 1,000

10,78080

Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

1,000

Part proporcional d'elements especials per a detectors

1,000

21,73000

0,35000
Subtotal:

Preu

h

Oficial 1a muntador

0,200

24,16000

4,83200

h

Ajudant muntador

0,200

20,76000

4,15200

Import

Import

8,98400

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000

39,02000

39,02000

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

0,31000

0,31000

Subtotal:
10,78080

22,08000

22,08000

1,50 %

0,16171

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

33,02251
3,30225

8,98400

P-72

EM31V001

u

131,51

Unitats

Preu

Parcial

1,50 %

0,13476

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

48,44876
4,84488

h

Ajudant muntador

0,240

20,76000

4,98240

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

24,16000

5,79840

Subtotal:

10,78080

Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000

0,29000

0,29000

BM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment

1,000

108,32000

108,32000

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

20,76000

4,15200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

24,16000

4,83200

Subtotal:

€

Import

8,98400

0,13476

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

9,11876
0,91188

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-73

EMSB31P1

u

10,78080

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

10,03064

Rend.: 1,000

10,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150

24,16000

3,62400
3,62400

Materials
108,61000

8,98400

1,50 %

Subtotal:

Subtotal:

€
Import

DESPESES AUXILIARS

Unitats
u

10,03
Preu

Ma d'obra

Materials
BMY14000

53,29364

Rend.: 1,000

Trasllat extintor manual existent.

Ma d'obra
A013M000

39,33000

DESPESES AUXILIARS

36,32476

Rend.: 1,000

39,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,35000

DESPESES AUXILIARS

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment

€

€

21,73000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Parcial

A012M000

Unitats

EM141202

53,29

A013M000

Materials

P-70

131,50776

Subtotal:

A012M000

u

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Materials

A013M000

BMY11000

0,16171

Unitats

129,45791

Unitats

u

1,50 %

Ma d'obra

Ma d'obra

BM111120

42

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

EM111120

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

BH61RHFA u

P-65

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

108,61000

BMSB31P0 u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

1,000

3,96000

3,96000

3,62400

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

B09VAA00

m

Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900

1,74000

1,56600

5,52600

u

1,50 %

0,16845

5,52600

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

22,99845
2,29985

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

0,05436

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

9,20436
0,92044

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

P-76

EN111597

u

10,12480

Rend.: 1,000

Unitats

21,51

Preu

Parcial

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

25,29830

Rend.: 1,000

Unitats
€

34,60

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,300

20,76000

6,22800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

24,16000

7,24800

Subtotal:

Import

13,47600

13,47600

Materials

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

20,76000

5,19000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

24,16000

6,04000

Subtotal:

11,23000

BN111590

u

11,23000

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000

Materials

17,78000

Subtotal:
BN111570

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000

8,16000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

8,16000

8,16000

EN111587

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

0,16845

10,00 %

19,55845
1,95585

25,30

Preu

Parcial

17,78000

P-77

EN1115A7

u

17,78000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20214

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

31,45814
3,14581

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

34,60395

Rend.: 1,000

Unitats
€

17,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,51430

Rend.: 1,000

Unitats

8,16000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-75

44

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EN111577

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-74

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

50,06

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,330

20,76000

6,85080

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,330

24,16000

7,97280

Subtotal:

Import

14,82360

14,82360

Materials

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

24,16000

6,04000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

20,76000

5,19000

Subtotal:

11,23000

BN1115A0

11,23000

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000

Materials

30,46000

Subtotal:
BN111580

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000

11,60000

Subtotal:

11,60000

11,60000

11,60000

30,46000

30,46000

30,46000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22235

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

45,50595
4,55060

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,05655

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

P-78

EN1115D7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

46

PARTIDES D'OBRA

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Rend.: 1,000

110,70

€

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400

20,76000
Subtotal:

8,30400
17,96800

17,96800

Materials
Unitats

Preu

Parcial

Import

BNC13150

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,700

20,76000

14,53200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,700

24,16000

16,91200

Subtotal:

31,44400

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de
40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i
pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió

1,000

31,44400

164,78000

Subtotal:

164,78000

164,78000

164,78000

Materials
BN1115D0

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000

68,72000

Subtotal:

68,72000

68,72000
1,50 %

0,47166

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

100,63566
10,06357

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-79

ENC13140

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de
32 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i
pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió, instal·lada

P-81

ENC23010

u

110,69923

Rend.: 1,000

174,57

€

1,50 %

0,26952

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

183,01752
18,30175

COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,72000

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 50 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada

Rend.: 1,000

447,31

Unitats

Preu

Preu

Parcial

Import

A013M000

h

Ajudant muntador

0,800

20,76000

16,60800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,800

24,16000

19,32800

BNC23010
h

Oficial 1a muntador

0,250

24,16000

6,04000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

20,76000

5,19000

Subtotal:

11,23000

u

11,23000

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 50 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió

1,000

Materials

35,93600

370,17000

Subtotal:
BNC13140

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de
32 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i
pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió

1,000

147,30000

Subtotal:

147,30000

147,30000
1,50 %

0,16845

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

158,69845
15,86985

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ENC13150

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de
40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i
pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió, instal·lada

P-82

ENC23020

201,32

€

Preu

Parcial

Ma d'obra

Import

Oficial 1a muntador

0,400

24,16000

9,66400

370,17000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,53904

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

406,64504
40,66450

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada

447,30954

Rend.: 1,000

466,95

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

1,100

20,76000

22,83600

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,100

24,16000

26,57600
49,41200

Materials
BNC23020

h

370,17000

Subtotal:
Unitats

A012M000

u

174,56830

Rend.: 1,000

35,93600

370,17000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

147,30000

DESPESES AUXILIARS

Import

Materials

Ma d'obra
A012M000

Parcial

€

Ma d'obra

Subtotal:
Unitats

P-80

201,31927

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura

1,000

374,35000

374,35000

49,41200

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

374,35000

u

374,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,74118

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

424,50318
42,45032

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ENC23030

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 80 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada

466,95350

Rend.: 1,000

466,95

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01011

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1,56591
0,15659

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-85

EP43F431

u

Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o
equivalent, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a
S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Unitats

€

11,22
Preu

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

1,100

20,76000

22,83600

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,100

24,16000

26,57600

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,030

24,16000

0,72480

A013M000

h

Ajudant muntador

0,030

20,76000

0,62280

Import

Subtotal:

Subtotal:

49,41200

1,34760

BP43F430

u

49,41200

Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o
equivalent, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a
S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

1,000

8,83000

Subtotal:
Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar
entre brides de 80 mm de diàmetre nominal, cabal de
3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb 2 preses de pressió

1,000

374,35000

Subtotal:

374,35000

374,35000

m

1,50 %

0,74118

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

424,50318
42,45032

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

EP7381E3

u

466,95350

Rend.: 1,000

1,72

€

8,83000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02021

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

10,19781
1,01978

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

11,21760

Rend.: 1,000

Unitats

15,47

Preu

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,180

24,16000
Subtotal:

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015

20,76000

0,31140

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015

24,16000

0,36240

Import

4,34880
4,34880

BP7381E3

Import

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, 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

1,000

9,65000

Subtotal:
Subtotal:

0,67380

4,34880

1,050

0,84000

0,88200

P-86
0,88200

9,65000

9,65000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06523

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

14,06403
1,40640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

9,65000

0,67380

Materials
Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de 4 parells,
categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

Parcial

€

Ma d'obra

Ma d'obra

m

8,83000

Materials
Unitats

BP434A50

1,34760

8,83000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

374,35000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EP434A50

Import

Materials

Materials
u

Parcial

€

Ma d'obra

Unitats

P-84

1,72250

Rend.: 1,000

Ma d'obra

BNC23030

48

PARTIDES D'OBRA

màxima, amb 2 preses de pressió

P-83

Pàg.:

0,88200

EP73MJB1

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de
mòdul estret. Inclou tasques d'enrackat/ patchejat de
cada punt de connexió, etiquetatge i certificació dels
punts.

Rend.: 1,000

15,47044
16,08

€

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

49

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Subtotal:

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,180

24,16000
Subtotal:

4,34880
4,34880

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,34880

BP73J1B0

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

1,000

8,89000

8,89000

BP7ZSR10

u

Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per
a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular d'1
mòdul estret i sobre panells d'armaris

1,000

1,31000

1,31000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,20000

483,20000
48,32000

10,00 %

Armari metàl·lic tipus APC o equivalent, 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
desmuntable, col·locat

0,06523

10,00 %

14,61403
1,46140

Rend.: 1,000

1.034,14

Preu

Parcial

h

Oficial 1a muntador

1,000

24,16000

24,16000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000

20,76000

20,76000

Subtotal:

44,92000

1,000

894,53000

€

Import

894,53000

44,92000

P-90

EP7Z2B11

u

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant
per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària,
amb muntatge directe dels connectors sobre el
panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb
organitzador de cables, fixat mecànicament

€

Import

24,16000

0,67380

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

940,12380
94,01238

1.034,13618

Rend.: 1,000

531,52

483,20000

Parcial

531,52000

Rend.: 1,000

53,76

Preu

20,000

24,16000

483,20000

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,167

24,16000

4,03472

A013M000

h

Ajudant muntador

0,167

20,76000

3,46692

€

Import

7,50164

7,50164

Materials
u

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant
per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària,
amb muntatge directe dels connectors sobre el
panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb
organitzador de cables

1,000

41,26000

41,26000

41,26000

P-91

EP7ZE2C2

u

41,26000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11252

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

48,87416
4,88742

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

483,20000
483,20000
48,32000

10,00 %

Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada
mecànicament

53,76158

Rend.: 1,000

Unitats
Preu

483,20000

Ma d'obra

894,53000

1,50 %

Ma d'obra
Oficial 1a muntador

20,000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Unitats
h

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

894,53000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012M000

Oficial 1a muntador

Subtotal:
Subtotal:

Reconfiguració i interconexió de nou rack de planta
amb racks existents. Inclou la identificació dels punts
de treball i les seves connexions al Rack.

Preu

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

BP7Z2DA1

u

531,52

Subtotal:

Materials

EP7EMJST

531,52000

Rend.: 1,000

Unitats

A012M000

Armari de peu metàl·lic tipus APC o equivalent, 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
desmuntable

h

16,07544

Unitats

u

Reconfiguració i interconexió de nou rack de planta
amb racks existents.

10,20000

Ma d'obra

BP74S810

u

Unitats

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

EP7EPJST

A012M000

DESPESES AUXILIARS

EP74S811

P-89

483,20000

Ma d'obra
Subtotal:

P-88

483,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

P-87

50

277,28

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,167

24,16000

4,03472

A013M000

h

Ajudant muntador

0,167

20,76000

3,46692

Subtotal:

7,50164

7,50164

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical

1,000

244,46000

244,46000

u

1,50 %

0,11252

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

252,07416
25,20742

Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la
sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2''

1,50 %

0,14891

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

10,89141
1,08914

P-95

K218A410

53,95

€

Preu

Parcial

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor,
Inclos la protecció amb lones o plastics dels elements
que es trobin a zones pròximes, aspiració i neteja de
l'espai afectat per eliminar a màxim la pols i recollida
i/o agrupament d'instal.lacions que puguin quedar
soltes.

Rend.: 1,000

Unitats
h

Manobre

0,250

19,52000
Subtotal:

A012J000

h

Oficial 1a lampista

2,000

24,16000
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

48,32000
48,32000

K12GG000

u

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a
màxim,

48,32000

1,50 %

0,72480

10,00 %

49,04480
4,90448

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-96

K2194B21

269,75

Preu

€

Oficial 1a electricista

10,000

24,16000
Subtotal:

Parcial

Import

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2164671

m2

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Preu

Parcial

h

Manobre

0,250

19,52000

4,88000

A0150000

h

Manobre especialista

0,250

20,19000

5,04750

Subtotal:

9,92750

0,250

3,26000
Subtotal:

Rend.: 1,000

5,45

Preu

Parcial

€

Import

Manobre

0,250

19,52000

4,88000
4,88000

4,88000
0,07320

3,62400

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

4,95320
0,49532

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-97

K21AM100

m2

€

Import

Desmuntatge de mampares modulars opaques o de
vidre i de les seves portes. Separació selectiva de
residus, amb mitjans manuals i mecànics,
desplaçament per l'interior de l'obra, aplec provisional
pel seu aprofitament a qualsevol planta de l'edifici o
càrrega manual o mecànica amb camió grua sobre
camió o contenidor. Inclou p.p. de protecció dels
elements de la sala on s'actua i la protecció i
senyalització en el lloc d'acopi.

9,92750

0,81500

5,44852

Rend.: 1,000

Unitats

0,81500
0,81500

5,44852

1,50 %

Maquinària
Martell trencador manual

4,95320
0,49532

DESPESES AUXILIARS

11,98

A0140000

h

10,00 %

241,60000

269,74640

Rend.: 1,000
Unitats

h

Ma d'obra

C2001000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclos la neteja profunda del suport existent de coles
o restes de materials d'agafament per deixar la
superficie completament neta per la col.locació del
nou paviment.

245,22400
24,52240

10,00 %

4,88000
0,07320

Subtotal:

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,88000
1,50 %

241,60000
241,60000

4,88000

Ma d'obra
A0140000

h

Import

DESPESES AUXILIARS

Unitats
Unitats

A012H000

m2

53,94928

Rend.: 1,000

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-94

Preu

€

Import

Ma d'obra

P-93

5,45

Ma d'obra
A0140000

Unitats

m2

277,28158

Rend.: 1,000

11,98055

244,46000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K12GF000

DESPESES AUXILIARS
244,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-92

52

PARTIDES D'OBRA

Materials
BP7ZE2C2

Pàg.:

28,26

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,400

20,76000

8,30400

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

24,16000

7,24800

A0140000

h

Manobre

0,500

19,52000

9,76000

€

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

53

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

25,31200

u

Desmuntatge de porta de vidre d'accès a planta, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

80,52000

0,37968

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

5.448,52000
544,85200

25,69168
2,56917

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,26085

Rend.: 1,000
Unitats

118,53
Preu

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-101

K21QM201

ut

€

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

2,000

23,80000

47,60000

A0140000

h

Manobre

3,000

19,52000

58,56000

Desmuntatge de mobiliari i material informàtic de
planta quarta amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges, a la mateixa planta o a una altra, segons
indicaciones de la propietat. Col·locació de mobiliari
un cop acabada la reforma segons indicacions de la
propietat. Inclos el marcatge del mobiliari de cada
usuari per a la seva identificació si fos necessari.
Aquestes feines es realitzan per fases ja que la planta
sempre estarà operativa.

106,16000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,59240

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

107,75240
10,77524

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21AM301

u

106,16000

Desmuntatge de porta d'accès a planta, bastiment i
accessoris, amb recuperació de la mateixa per a per
a la seva reutilització. Acopi i protecció per a posterior
recol·locació.

113,75

A0140000

h

Preu

Parcial

A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,000

23,80000

23,80000

A0140000

h

Manobre

4,000

19,52000

78,08000

Subtotal:

101,88000

€

Import

P-102

K21QM202

ut

101,88000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,52820

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

103,40820
10,34082

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ut

Desmuntatge de mobiliari de planta tercera amb
mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatgesor, a la
mateixa planta o a una altra, segons indicaciones de
la propietat. Muntatge i col·locació de mobiliari un cop
acabada la reforma segons indicacions de la
propietat. Inclos el marcatge del mobiliari de cada
usuari per a la seva identificació si fos necessari.
Aquestes feines es realitzan per fases ja que la planta
sempre estarà operativa.

113,74902

Rend.: 1,000

Manobre

80,000

19,52000

5.993,37

Parcial

1,50 %

23,42400

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1.585,02400
158,50240

Desmuntatge de mobiliari i material informàtic de
planta cinquena amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o sobre camió o contenidor, a la mateixa
planta o a una altra, segons indicaciones de la
propietat. Col·locació de mobiliari un cop acabada la
reforma segons indicacions de la propietat. Inclòs el
marcatge del mobiliari de cada usuari per a la seva
identificació si fos necessari. Aquestes feines es
realitzaran per fases ja que la planta sempre estarà
operativa.

1.743,52640

Rend.: 1,000

Unitats
A0140000

€

Import

275,000

19,52000
Subtotal:

h

P-103

K21QM210

ut

5.368,00000
5.368,00000

1.561,60000

DESPESES AUXILIARS

4.794,70

Preu

Parcial

Manobre

220,000

19,52000

€

Import

4.294,40000
4.294,40000

1,50 %

64,41600

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

4.358,81600
435,88160

Desmuntatge de instal.lacions d'electricitat i
il·luminació segons indicacions de projecte, de planta
amb mitjans manuals, càrrega sobre camió o
contenidor.

4.794,69760

Rend.: 1,000

Unitats

5.368,00000

790,06

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

4.294,40000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu

Import

1.561,60000
1.561,60000

Subtotal:

Unitats
h

Parcial

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

Manobre

Subtotal:

Ma d'obra

K21QM200

Preu

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

P-100

1.743,53

Ma d'obra

118,52764

Rend.: 1,000

5.993,37200

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:

P-99

54

25,31200

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

K21AM102

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-98

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

16,000

20,73000

331,68000

€

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

55

PARTIDES D'OBRA

A012H000

h

Oficial 1a electricista

16,000

24,16000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

386,56000
718,24000

ut

Retirada de fancoil segons indicacions de projecte,
de planta amb mitjans manuals, càrrega sobre camió
o contenidor. La retirada de l'element es realitzaran
mitjançant sistema de congelació de canonada per
l'eliminació de la terminal i no haver de buidar el
circuit. Si s'hagués de buidar el circuit s'avisarà amb
suficient antelació per no interferir en la jornada
laboral dels usuaris.

718,24000
718,24000
71,82400

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21QM211

Pàg.:

56

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-104

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

790,06400

Rend.: 1,000

43,59

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

5,85600

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

396,25600
39,62560

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-107

K2R64237

m3

€

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

435,88160

Rend.: 1,000

Unitats

7,96

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària

Unitats

Preu

Parcial

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010

73,05000

0,73050

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,202

32,21000

6,50642

Subtotal:

Import

7,23692

7,23692

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

2,000

19,52000
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

39,04000

K21QM258

ut

Buidatge de magatzem i/o arxiu de planta i
enmagatzematge en lloc designat el temps que durin
els treballs i posterior recol.locació a magatzem i/o
arxiu definitiu.

39,04000

1,50 %

0,58560

10,00 %

39,62560
3,96256

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-105

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

39,04000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-108

K2RA85A0

653,82

€

Preu

Parcial

h

Manobre

30,000

19,52000
Subtotal:

t

Import

K21QM300

ut

585,60000

585,60000

1,50 %

8,78400

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

594,38400
59,43840

653,82240

Rend.: 1,000

Unitats

435,88

Preu

Parcial

h

Manobre

20,000

19,52000
Subtotal:

Parcial

0,430

75,00000

€

Import

32,25000

32,25000

P-109

K652524R

€

Import

390,40000

m2

Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa
superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W.
No es podrà realitzar cap treballs de adequació o
retall de plaques de pladur, ja que produeixen
dispersió de pols, en les zones del treball dels usuaris
o en horaris de maxima afluencia d'usuaris. Per tant
s'adequarà una zona de tall especial on el soroll i la
pols no afecti als usuaris.

35,47500

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

32,25000
32,25000
3,22500

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

390,40000
390,40000

Preu

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Ma d'obra
A0140000

35,48

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Desmuntatge d'elements d'instal·lacions d'incendis,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

585,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-106

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra
A0140000

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,96061

Materials
B2RA85A0

Unitats

m3

43,58816

Rend.: 1,000

7,23692
0,72369

10,00 %

39,79

Preu

Parcial

€

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

58

PARTIDES D'OBRA

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,110

20,76000

2,28360

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,340

23,38000

7,94920

Subtotal:

10,23280

P-111

K898J2A0

m2

10,23280

Materials

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat amb el color determinat per la propietat
i inclòs protecció amb plastic o lones de mobiliari de
les zones d'actuació

Rend.: 1,000

Unitats
B0CC5410

m2

Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

2,060

7,19000

14,81140

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,300

9,30000

2,79000

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

0,07000

0,28000

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

1,07000

0,85600

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

1,030

2,57000

2,64710

0,470

0,50000

0,23500

2,4465

0,88000

2,15292

B7C9R5M0 m2

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

4,91

Preu

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

0,15000

0,90000

cu

Visos galvanitzats

0,120

2,11000

0,25320

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

0,86000

0,85785

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

25,78347

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,010

20,76000

0,20760

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100

23,38000

2,33800

Subtotal:

2,54560

2,54560

Materials
B8ZA1000

kg

Segelladora

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,153

4,25000

0,65025

0,3978

3,08000

1,22522

Subtotal:

B0A4A400

Parcial

€

1,87547

1,87547

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03818

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

4,45925
0,44593

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-112

K9C14422

m2

25,78347

1,50 %

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40
cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix,
per a ús interior intens. Igual a l'existent.

Rend.: 1,000

Unitats

0,15349

4,90518
33,65

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

36,16976
3,61698

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-110

K8122212

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

39,78674

Rend.: 1,000

17,52

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,290

23,38000

6,78020

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,140

20,76000

2,90640

A0140000

h

Manobre

0,070

19,52000

1,36640

€

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

B9C14422

Import

Ma d'obra
A0149000

h

Manobre guixaire

0,193

19,52000

3,76736

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,385

23,38000

9,00130

Subtotal:

12,76866

m2

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior intens

B9CZ2000

kg

Beurada de color

B0310400

t

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

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

12,76866

Materials
B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

11,05300

11,05300

Materials

0,798

0,12000

0,09576

0,0235

116,71720

2,74285

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,83861

1,080

14,55000

15,71400
1,47660

1,605

0,92000

0,0347

16,90000

0,58643

0,021

76,06100

1,59728

Subtotal:

2,83861

2,50 %

0,31922

10,00 %

15,92649
1,59265

17,51914

19,37431

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16580

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

30,59311
3,05931

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-113

K9C1M100

m2

19,37431

Reparació de paviment de terratzo malmés pels
ancoratges de mampares i diferents altres actuacions
a la planta mitjançant resines amb colorant del mateix
color del paviment.

33,65242

Rend.: 1,000

Unitats

8,94

Preu

Parcial

€

Import

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

60

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

Materials
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,140

20,76000

2,90640

A0140000

h

Manobre

0,070

19,52000

1,36640

Subtotal:

4,27280

4,27280

B9P67A99

m2

Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons
UNE-EN 548 i de 4mm de gruix

1,050

22,66000

23,79300

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

0,315

2,75000

0,86625

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

0,660

0,17000

0,11220

Materials
B9CZ2001

B9CZ2000
D0701641

kg

kg
m3

Pasta pigmentada de color per resines de polièster o
epoxi. Per colors opacs i resistents a el sol. Color
molt estable, no varia durant l'assecat de la resina

0,016

Beurada de color

1,605

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

44,80000

0,92000

0,021

76,06100

Subtotal:

0,71680

1,47660
1,59728

P-116
3,79068

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06409

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

8,12757
0,81276

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K9P67A99

m2

Paviment de linòleum igual a l'existent en rotlle classe
23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i
soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4
mm.

K9Z2A100

2,50 %

0,33760

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

38,61305
3,86131

38,67

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra. Aquestes feines es realitzaran el divendres a
partir de les 15:00h. Els productes abrillantadors
compliran amb el que prescriu el CTE DB SUA en el
grau de lliscament de paviment C2.

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

h

Ajudant col·locador

0,150

20,76000

3,11400

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

23,38000

7,01400

Subtotal:

€

h

Manobre

0,065

19,52000

1,26880

h

Oficial 1a polidor

0,480

23,38000

11,22240

Import

12,49120

C2007000

h

Polidora

0,200

2,30000

0,46000

C2009000

h

Abrillantadora

0,120

1,92000

0,23040

10,12800

Subtotal:

10,12800

Materials
B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

0,660

0,17000

0,11220

B9P67A99

m2

Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons
UNE-EN 548 i de 4mm de gruix

1,050

22,66000

23,79300

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

0,315

2,75000

0,86625

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

24,77145

€

Import

12,49120

Unitats

P-117

10,00 %

35,15265
3,51527

38,66792
42,47
Preu

Parcial

h

Ajudant col·locador

0,200

20,76000

4,15200

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

23,38000

9,35200

Subtotal:

13,50400

1,50 %

0,18737

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

13,36897
1,33690

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada

14,70586

Rend.: 1,000

255,73

Import

Preu

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,375

23,75000

Import

Subtotal:

8,90625
8,90625

8,90625

Materials
BASA71B2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 80x205 cm, preu alt

1,000

223,35000
Subtotal:

223,35000
223,35000

223,35000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,22266

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

232,47891
23,24789

COST EXECUCIÓ MATERIAL
13,50400

Parcial

€

Ma d'obra

€

Ma d'obra
A0137000

KASA71B2

0,69040

DESPESES AUXILIARS

Unitats
24,77145
0,25320

Rend.: 1,000

0,69040

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Reparació de paviment de linòleum existent en tota la
planta.

Parcial

A0140000

Subtotal:

A0137000

m2

Preu

A0128000

Ma d'obra

K9P6M001

14,71

Maquinària
Unitats

P-115

42,47436

Ma d'obra

8,94033

Rend.: 1,000

m2

3,79068

24,77145

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-114

24,77145

255,72680
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PARTIDES D'OBRA

P-118

KASAM500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Muntatge de porta d'entrada previament desmuntada.

Rend.: 1,000

242,77
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

5,000

20,76000

103,80000

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

5,000

23,38000

116,90000

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

220,70000

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
KM12M400

u

Comprovació de la connexió a centraleta dels
diversos elements que composen la instal·lació
contra incendis. Aquestes tasques és realitzaran
conjuntament amb l'empresa mantenidora de la
mateixa.

Rend.: 1,000

A0140000

h

Manobre

1,000

19,52000

19,52000

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,000

23,38000

23,38000

Subtotal:
220,70000

B9C14422

m2

220,70000
22,07000

B0310400

t

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

B9CZ2000

kg

Beurada de color

242,77000

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

171,24

€

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús interior intens

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

3,400

20,76000

70,58400

A012M000

h

Oficial 1a muntador

3,400

24,16000

82,14400

Subtotal:
Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

152,72800

1,000

0,65000
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

152,72800

P-122

L9QRUG60

m2

0,65000
0,65000

L219R011

m2

Arrencada de peces de parquet encolat, neteja del
suport de restes de cola i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

2,29092

10,00 %

155,66892
15,56689

6,53
Preu

h

Oficial 1a col·locador

0,250

23,38000
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Parcial

L9CR242D

m2

Reparació de paviment de terratzo llis de 40x40 cm,
eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el
morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de
maceta amb morter i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

20,37000

0,0347

16,90000

0,58643

1,605

0,92000

1,47660

0,021

76,06100

1,59728

Unitats

2,50 %

1,07250

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

68,00281
6,80028

Rebaixat i polit del paviment de fusta, eliminant vernís
o acabats antics, neteja amb aspirador de la pols
generada i envernissat amb dues capes de vernís de
poliuretà (superfícies > 25 m2). L'envernissat es
realitzarà en el horari en el qual no hi hagi usuaris en
la planta.

Rend.: 1,000

1,50 %

0,08768

10,00 %

5,93268
0,59327

Parcial

Preu

Parcial

h

Ajudant col·locador

0,280

20,76000

5,81280

h

Oficial 1a polidor

0,280

23,38000

6,54640

Subtotal:
C2007000

h

€

Import

12,35920

12,35920

Polidora

0,280

€

Import

2,30000
Subtotal:

0,64400
0,64400

0,64400

Materials
kg

Vernís de poliuretà d'1 component

0,300

10,24000
Subtotal:

P-123

PPAUUIA1

pa

3,07200
3,07200

3,07200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18539

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

16,26059
1,62606

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,52594

Preu

17,89

A0137000

5,84500

74,80

74,80309

A0128000

B8AZC100

5,84500

24,03031

DESPESES AUXILIARS

Unitats

5,84500

Rend.: 1,000

24,03031

Maquinària

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-121

42,90000

Ma d'obra

€

Ma d'obra
A0127000

14,55000

171,23581

Rend.: 1,000
Unitats

0,65000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-120

1,400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
u

42,90000

Materials

Subtotal:
Unitats

BMY12000

62

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-119

Pàg.:

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte
d'adequació d'espais de treball segons plànols de
projecte i indicacions de la propietat, consistents en:
muntatge de mobiliari i realització de les instal.lacions
necessaries per poder treballar durant el temps que
durin les obres de reforma de les diferents plantes.

Rend.: 1,000

17,88665
825,00

€
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PARTIDES D'OBRA

P-124

XPAUSISO

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

64

PARTIDES ALÇADES

PA

Partida alçada a justificar per l'aplicació de les
mesures de seguretat i salut i senyalització
provisional necessàries durant l'execució de les obres
segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de
seguretat i salut i la planificació de les obres durant
l'execució de les obres. En cumpliment del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997.

Rend.: 1,000

11.462,05

€

XPAU003

PA

Partida alçada a justificar en concepte de legalització
elèctrica, incloent redacció projecte

Rend.: 1,000

1.200,00

€

XPAU004

PA

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses
tasques derivades de les instal·lacions estan incloses
a cada partida d'aquest capítol.

Rend.: 1,000

0,10

€

XPAU100

PA

Partida alçada a justificar en concepte de col.locació
de cable nu a safata metàl.lica existent si no existís i
verificació de la xarxa de terra en el seu cas.

Rend.: 1,000

1.125,00

€
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PARTIDES D'OBRA

P-1

1G6TM001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie,
per a centralització de funcions en lloc de treball, amb
3 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color
vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple
categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de caixa,
tub i cablejat electric.Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000

63,94

€

Subtotal:
BG21H710

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

20,73000

6,21900

Subtotal:

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

3,000

2,55000

7,65000

BGW21000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

3,000

0,15000

0,45000

BG312330

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

3,000

1,30000

3,90000

Import

13,46700

m

13,46700

Materials
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

3,000

BGW21000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

3,000

0,15000

0,45000

BG21H710

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

3,000

2,55000

7,65000

m

1,30000

Subtotal:

12,00000

EP7381E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

0,500

14,06403

7,03202

EG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

1,500

9,34681

14,02022

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat

0,500

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat

0,500

23,21542

11,60771

EG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

1,000

9,34681

9,34681

EP7381E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

0,500

14,06403

7,03202

12,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
23,21542

32,65995

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1G6TM003

12,00000

58,80

Punt de treball en columna, per a centralització de
funcions en lloc de treball, amb 3 preses de corrent
(2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i
dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part
proporcional de columna i cablejat electric.Totalment
instal·lat.

53,45354
5,34535

10,00 %

58,79889

Rend.: 1,000

149,52

Unitats

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

20,73000

6,21900

€

Subtotal:

13,46700

Materials

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

20,73000

6,21900

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

Import

27,98654

€

Import

Ma d'obra

63,93965

Rend.: 1,000

u

32,65995
58,12695
5,81270

10,00 %

27,98654

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,60771

P-3

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie,
per a centralització de funcions en impressora, amb 2
preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell
i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A
F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat
electric.Totalment instal·lat.

EG61CEC6 u

Subtotal:

Subtotal:

u

12,00000

Partides d'obra

Subtotal:

1G6TM002

13,46700

3,90000

Partides d'obra

EG61CEC6 u

13,46700

Materials

Unitats

P-2

66

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BG312330

Pàg.:

BG2JCA02

u

Columna d'alumini per a mecanismes, amb dues
cares útils

0,500

195,02000

97,51000

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

3,000

1,30000

3,90000

13,46700
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

EG63815K

101,41000

u

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

0,500

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

1,500

14,06403

101,41000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

7,03202

9,34681

1G6TM005

u

14,02022

21,05224

21,05224

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie,
per a centralització de funcions sala de reunions, amb
4 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color
vermell, 1 endolls per projector (2P+T) de 16 A, 1
endoll per pantalla (2P+T) de 16 A i 2 presa de veu i
dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part
proporcional de caixa, tub i cablejat electric.Totalment
instal·lat.

135,92924
13,59292

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1G6TM004

u

Punt de treball en columna, per a centralització de
funcions en impressora, amb 2 preses de corrent
(2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i
dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part
proporcional de columna i cablejat electric.Totalment
instal·lat.

144,38

€

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

24,16000

7,24800

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

20,73000

6,21900

Subtotal:

13,46700

13,46700

Materials
BG2JCA02

u

Columna d'alumini per a mecanismes, amb dues
cares útils

0,500

195,02000

97,51000

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

3,000

1,30000

3,90000

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000

24,16000

24,16000

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000

20,73000

20,73000

€

Import

Subtotal:

44,89000

44,89000

Materials
BG63B153

Unitats

203,64

Ma d'obra

149,52216

Rend.: 1,000

144,38141

Rend.: 1,000

Unitats
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

131,25583
13,12558

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

Subtotal:

P-4

68

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
EP7381E3

Pàg.:

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt

2,000

2,13000

4,26000

BGW21000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

20,000

0,15000

3,00000

BG21H710

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

20,000

2,55000

51,00000

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

20,000

1,30000

26,00000

Subtotal:

84,26000

84,26000

Partides d'obra

Subtotal:

101,41000

EG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

2,000

9,34681

18,69362

EP7381E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

1,000

14,06403

14,06403

EG61CEC6 u

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o
equivalent, per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat

1,000

23,21542

23,21542

101,41000

Partides d'obra
EG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

1,000

9,34681

9,34681

EP7381E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

0,500

14,06403

7,03202

Subtotal:

16,37883

16,37883
Subtotal:

55,97307

55,97307

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

69

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

P-68
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

EM12V001

u

185,12307
18,51231

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

203,63538

Trasllat de central detecció incendis convencional i
control de portes de la sala de control de planta 5ª a
la nova sala de control de planta 4ª. S'incluo es
trasllat i tot el cablejat i canalitzacions necesaries i
probes de funcionament.

Rend.: 1,000

Unitats

P-66

EM11V001

u

Trasllat de detector convencional existent, inclou
material axiliar i cablejat en cas de ser necesari.

Rend.: 1,000
Unitats

23,68
Preu

Parcial

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

24,16000

5,79840

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240

20,76000

4,98240

Subtotal:

10,78080

Import

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6,000

1,76465

Subtotal:

P-67

EM11V002

u

10,78080

10,58790

1,50 %

0,16171

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

21,53041
2,15304

Trasllat de polsador existent , inclou material auxiliar i
cablejat en cas de ser necesari.

h

Oficial 1a muntador

30,000

24,16000

724,80000

h

Ajudant muntador

30,000

20,76000

622,80000

Unitats

26,28
Preu

Parcial

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

10,000

3,52000

35,20000

BG21H710

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

80,000

2,55000

204,00000

BG22H710

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

80,000

0,68000

54,40000

h

Ajudant muntador

0,240

20,76000

4,98240

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

24,16000

5,79840

Subtotal:

10,78080

€

Subtotal:

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

3,000

2,55000

Subtotal:

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

300,000

1,76465

529,39500

EG317334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

15,000

2,50925

37,63875

10,78080

Subtotal:

7,65000

7,65000

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,000

1,76465

P-69

5,29395

567,03375

1.347,60000

293,60000

EM13V001

u

567,03375

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

20,21400

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

2.228,44775
222,84478

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,65000

Partides d'obra
EG317224

293,60000

EG317224
Import

Materials
BG21H710

Import

Partides d'obra

Ma d'obra
A013M000

1.347,60000

BG151522

23,68345

Rend.: 1,000

€

Materials

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

A012M000

Subtotal:

10,58790

10,58790

Preu

A013M000

Partides d'obra
m

2.451,29

Ma d'obra

Ma d'obra

EG317224

70

Trasllat de Sirena electrònica convencional existent,
inclou material axiliar i cablejat en cas de ser necesari.

2.451,29253

Rend.: 1,000
Unitats

15,92
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

5,29395

5,29395

1,50 %

0,16171

10,00 %

23,88646
2,38865

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240

20,76000

4,98240

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

24,16000

5,79840

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,27511

10,78080

Partides d'obra
EG317224

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,000

1,76465

3,52930

10,78080

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

71

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

3,52930

3,52930

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16171

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

14,47181
1,44718

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,91899
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1. INTRODUCCIÓ
El present annex es redacta seguint l’establert a l’article 132 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 107 de la Llei
30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del Sector Públic, fent-hi constar el caràcter
indicatiu que té aquesta programació.

S’acompanyen diagrama de barres amb la programació de les obres per al conjunt de
les obres.

2. HIPÒTESIS DE CÀLCUL DE TERMINIS
2.1.

PREMISSES GENERALS

Per l’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en aquest projecte,
s’ha basat en les següents premisses:
-

Terminis d’entrega de materials.

-

Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o
un múltiple dels mateixos.

-

S’han considerat jornades de vuit (8) hores per dia, de dilluns a dissabte inclòs.

-

S’ha considerat que part dels treballs es deuran realitzar fora de l’horari laboral
dels treballadors de les oficines (horari nocturn i caps de setmana)

-

S'ha considerat que les obres es realitzaran planta per planta, amb
cavalcament de fases dins de cada planta. Entre planta i planta també s’ha
considerat també possibilitats de cavalcament de alguns treballs.
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2.2.

ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES

Donada la necessitat d’estructurar les obres de manera que es faci compatible
aquesta amb la permanència en actiu dels llocs de treball a l’edifici, s’han definit una
sèrie de fases a cada planta que permetin abordar l’obra de forma ordenada, per
zones, minimitzant les molèsties que aquesta provocarà en els treballadors.

Es considera que la totalitat de l’obra es realitza en 10 setmanes, però entenem que,
un cop estudiada l’obra en detall, l’empresa constructora amb l’acord del promotor i la
direcció facultativa, podrà revisar per tractar de reduir terminis.

S’adjunta diagrama de Gantt general de les obres. Duració: 10 setmanes.

-

Planta 3ª = 10 Setmanes

Estat actual de la planta 3 marcant les fases proposades.
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Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

1

FASE A habilitar espais

2

FASE B Arranjament
cel ras passadís

6 días

3

PLANTA 3

40 días sáb 19/01/19

lun 28/03/19

4

FASE 1

15 días sáb 19/01/19

mié 06/02/19

5

FASE 2

15 días lun 04/02/19

vie 22/02/19

6

FASE 3

15 días mié 20/02/19

lun 11/03/19

7

FASE 4

15 días sáb 09/03/19

jue 28/03/19

6 días

lun 14/01/19
lun 14/01/19

sáb 19/01/19

2019
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
o
08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 27 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 27 02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25

sáb 19/01/19

15 días

08

Seguretat i Salut

Proyecto: Proyect Torrent de l'Olla
Fecha: mié 15/01/20

Tarea

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Resumen manual

Hito externo

División

Tareas externas

Tarea manual

solo el comienzo

Progreso

Hito

Hito externo

solo duración

solo fin

Fecha límite

Resumen

Hito inactivo

Informe de resumen manual

Tareas externas
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1. INTRODUCCIÓ
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’1 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 present Projecte
Executiu.

2. OBJECTIU
L’Ajuntament de Barcelona, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, 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
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manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels

aigües superficials o subterrànies.

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

•

Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o

especial.

d’admetre material reutilitzat o reciclat. En aquest cas, per l’escassa entitat dels
residus que es generaran, a la vegada de que l’edifici es trova en funcionament, els

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):

residus seràn retirats en el mateix dia que es produeixin, no disposant ni de

•

contenidors ni zones d’aplec.

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

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de

que hagin estat definits projectats.

bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició.

•

•

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.

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.
•

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

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.

Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.

•

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques,

4.2.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de

químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona

demolició definits en l’art. 2, llevat de:

físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta

Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una

negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que

altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a).

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

2.

insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les

regulats per legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres

Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

ANNEX Nº8. GESTIÓ DE RESIDUS/ 4

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

7

DEMOLICIÓ
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides

8

en el Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus

9
10

4.4.

OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
11

DEMOLICIÓ
Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan
definides en el Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de
Residus.

12
13

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).
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 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.
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.

;
;
;
;
;
;

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
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

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de
l’obra s’ha determinat mitjançant el programa LIFE – ITEC i la fitxa resum obtinguda
s’adjunta a continuació. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el

producció, s’indiquen en la taula següent:

R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent:
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PRENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

1
2

3

4
5
6

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’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

SI

NO

;
;
;
;
;
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tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)
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Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

quantitats
codificació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

minimització

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS A L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA
C/TORRENT DE L'OLLA 218-220

Municipi :

BARCELONA

BARCELONÈS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
-

és residu:
a l'abocador
-

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Ordre MAM/304/2002
obra de fàbrica

170102

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

0,542

10,290

0,512

5,950

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

4,000

0,082

2,500

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

11,147

0,004

14,291

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

-

0,000

-

0,000

definir altres:
Mampares d'alumini i vidre o fusta

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc
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Comarca :

0,7556

3
22,74 m

0,7544

25,44 t

Residus de construcció
2

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges

0,0500
0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

43,5482
43,3461
9,3435
4,6682
1,1887

0,0380
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes
(tones)
102,0947

1,4348
1,8782
0,9867
0,7727

totals de construcció

0,0896

106,4752

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

48,3816
30,9666
14,0271
11,5545
1,5454

0,0285

5,0723

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

33,9147

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

5,3493
12,3034
14,1222
2,1397
3
140,39 m

107,17 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-
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DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que 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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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
43,35
53,84
0,77
1,43
0,00
0,99
0,99

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
si
no
si
no
si
si
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

no

si

si

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

si

si

no

no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró

si

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió fora obra
pressupost

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
gestor
residu 1
residu 2

adreça

codi del gestor

adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00

3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU
Excavació

Volum
3

m (+20%)

Classificació
12,00 €/m

Transport
3

5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

0,00
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

41,80

501,66

209,02

167,22

Maons i ceràmics

73,35

880,17

366,74

293,39

-

Petris barrejats

22,31

-

111,56

-

334,67

Metalls

2,89

-

14,44

-

43,33

Fusta

7,22

86,66

36,11

28,89

-

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

16,61

199,32

83,05

66,44

-

Paper i cartró

19,06

228,78

95,32

76,26

-

Guixos i no especials

36,98

-

184,89

-

554,67

Altres

0,00

0,00

Perillosos Especials

0,00

0,00

220,23

1.896,59

-

-

-

0,00

1.101,14

632,20

932,67

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3

4.562,59 €

3
220,23 m

1.749,41 euros
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Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

4 / 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitació i Ampliació

3 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya . mod-05/2018

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
plec de condicions
tècniques

la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'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 a la seva acceptació a la Propietat.
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determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites,
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge
del:

Previsió inicial de l'Estudi

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total excavació (tones)

0,00 T

132,60 T

Total construcció i enderroc (tones)

132,60 T

0,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

0,0 Tones
150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

6.1.

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS

En obra es preveu l’existència de residus especials:
• Possible presència de gas R22 en els equips de climatització a reutilitzar.
• Tubs fluorescents existents
• Mampares que no es reutilitzaran.

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.
• 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

6.2.

AVALUACIÓ DEL RISC DE TROBAR AMIANT OCULT

En el moment de la redacció del projecte, no tenim constància de presència d'amiant

gestió, etc.
7.1.

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA

ocult a l'edifici. A més no es preveu cap intervenció d'elements de sanejament
(baixants pluvials, blocs sanitaris, ...).
En el cas que durant el curs dels enderrocs i de les obres posteriors es sospita i / o
localitza i identifica material amb fibres d'amiant, s'haurà de realitzar una inspecció

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de
separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de
reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra.

completa de la zona d'actuació de les obres, incloent un protocol d'anàlisi de mostres
i la realització d'un diagnòstic que pugui indicar la necessitat d'intervenir i el tipus
d'actuació.

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat
amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de

En el procés intervenen diversos agents: La propietat que és qui inicia el procés
encarregant a un tècnic qualificat la realització del diagnòstic d'amiant. Aquest

reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides,
pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.

recollirà les dades necessàries de l'edifici que li permetran segons l'ús,
característiques i època de construcció, guiar una primera inspecció visual que
identifiqui els materials susceptibles de contenir amiant. En el cas d'extreure mostres
de materials, s'analitzaran per un laboratori que disposi de les tècniques adequades i
estigui familiaritzat amb aquest tipus de mostres, i davant la presència d'amiant
avaluarà el seu risc potencial realitzant un control ambiental si es considera

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui
necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament
previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per la seva
valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.

necessari. Amb aquestes dades el tècnic elaborarà un diagnòstic que conclourà amb
la necessitat o no de realitzar algun tipus d'intervenció. En cas afirmatiu, serà una
empresa especialitzada i acreditada inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc
d'Amiant) la que realitzarà els treballs de manipulació de l'amiant
definits en el pla de treball.

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus
de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial
Decret 105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i
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demolició. No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents

d’impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC. Gestió: sac de residus no

de l’obra que puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.

especials barrejats (residus banals).

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic

Per definir les operacions de gestió de residus especials, cal definir el tipus de

contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial

separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de

Decret 105/2008. La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el

reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra.

següent escenari:
• Gas R22 dels equips de climatització. LER: 20 01 23 Les empreses habilitades han
• SAC de residus inerts Runes. LER 170107 Segregació en un sac de runa amb

de disposar dels mitjans necessaris per a la recuperació de gasos fluorats, i per tant,

destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de

disposar d'envasos i màquines de recuperació. Els envasos han d'estar proveïts

verificar que no estan barrejades amb altres residus. Principalment s’originen en la

d'una vàlvula de doble fase amb dispositiu de seguretat per protegir a l'usuari en cas

construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons,

de sobre ompliment i eliminar el risc d'explosió.

teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la

Un cop recuperat i emmagatzemat el gas es procedirà a la recollida i el seu transport

gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret

fins a una planta autoritzada de tractament.

161/2001, de 12 de juny. Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de
terres i runes.

• Tubs fluorescents existents. LER 20 01 21 Per als tubs fluorescents inservibles que
no es podran aprofitar en altres plantes de l'edifici, es procedirà a la seva recollida

• Paper i cartró. LER 200101 Segregació en un contenidor de paper i cartró amb

selectiva, es manipularan amb cura per evitar que es trenquin o es segregaran en un

destinació a un gestor autoritzat. S’originen principalment en les oficines provisionals i

contenidor de cartró amb destinació a un gestor autoritzat.

en la mateixa obra en operacions de desembalatge. Gestió: Reciclatge de paper i
cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.

• Per a les mampares que no es reutilitzaran, es procedirà a un aplec específic, es
desmuntaran i es segregaran els diferents materials conformant les mampares (vidre,

• Plàstics. LER 170203 Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un

fusta, alumini, plàstic, etc.) per poder gestionar-se de manera conjunta a l'obra en

gestor autoritzat. Només són reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la

varis contenidors.

resta caldrà gestionar- los com a residus no especials barrejats. S’originen
generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un sac de plàstics amb destinació a un

7.2.

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA

No es preveuen operacions de gestió de residus fora de l’obra

gestor autoritzat.

8. MARC LEGISLATIU
• PVC (Plàstics). LER 170203 Segregació en un contenidor de residus no especials
barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de
plàstics). S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el 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.
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9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE

-

Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus.

-

Pressupost.

-

Documentació addicional referent a:

RESIDUS
En aquest projecte, per l’escassa entitat dels residus que es generaran, a la vegada

x
x

de que l’edifici es troba en funcionament, els residus seran retirats en el mateix dia

x

que es produeixin, emmagatzemant-se a la zona d’apilament i retirant-se el mateix

L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de
demolició.
Pla de formació d’obra.
Documentació de control d’obra.

dia.
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la

10.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

10.1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
10.1.1.

Identificació de les obres

documentació contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008.

10.2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
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:

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec del

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les

Departament de Logística i Gestió d’Edificis – Gerència d’Ecologia Urbana.

obres.

Ajuntament de Barcelona, per a la redacció del Projecte de Millora d’Espais de

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.

Diferents Plantes de l’Edifici de Torrent de l’Olla, 220-218 de Barcelona.

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

10.1.2.

mediambientals als efectes dels residus.

Objecte

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus(E.G.R.) de la construcció

instruccions col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la

i de la demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de

feina, les condicions de treball, i la influència dels factors ambientals en el

Gestió de Residus del Contractista i de la seva materialització en obra.

treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i
de demolició.

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

10.2.1.

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor)

contrari, justificar-ho. És, per tant, que haurà d’incorporar:

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D.

-

Mesures de minimització i prevenció de residus.

105/2008, serà considerat promotor:

-

Estimació de la generació de residus.

•

-

Operacions de gestió de residus.

construcció o de demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència

-

Plec de condicions tècniques.

urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de
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bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició.

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la

•

La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de

separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de

barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició

demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte

dels residus.

d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució,

•

previ acord de la direcció facultativa de l’obra.

L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de

construcció o de demolició.
6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en
Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la

relació amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres

demolició segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010,

operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.

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

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de

construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de

demolició que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.

la construcció (legislació autonòmica):
b)
1.

A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor

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

haurà de complir les següents obligacions:

de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada

a)

selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i

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:

assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.

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

c)

En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi,

llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la

en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la

qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista

garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en

europea de residus, o norma que la substitueixi.

dita llicència en relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra.

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.
2.

En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran

de la llicència urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als

els residus que es generaran a l’obra.

subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la

per part del posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.

construcció i la demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010:
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Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar

10.2.2.

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista)

en un document de seguiment independent on s’identifiqui:
- La persona productora o posseïdora del residu.

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D.

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de

105/2008, serà considerat contractista:

llicència d’obres.

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus

demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de

a gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus.

posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o

- Les persones gestores.

de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No

- La persona transportista.

tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els
treballadors per compte aliè.

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

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del

corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents.

R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica).

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de

corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i

residus haurà de complir amb les obligacions següents:

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.

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
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi

pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació

previst la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o

als residus de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les

en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència

recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció

d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot

facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents

realitzar-se:

contractuals de l’obra.

a)

mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o

b)

mitjançant empreses acreditades externes.

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,
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.

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

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el

es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de

Document final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres.

reciclatge o a altres formes de valorització.
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L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del

residus de construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per

posseïdor haurà de constar en document fefaent (anomenat “document de

falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en

seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del

origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de

posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de

residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de demolició

llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en

externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la

ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord

instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom,

a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o

l’obligació recollida en el present apartat.

3.

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

6.

L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què

(art. 14.1).

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

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició

dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de

efectuï únicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de

totes les anteriors fraccions.

transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de
valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.

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
El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a

documentació acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat

mantenir-los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la

3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els

mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior

cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art.

valorització o eliminació.

15.1 del Decret 89/2010).

4.

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

10.2.3.

Gestor de residus de construcció i de demolició

quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les quantitats següents:
Formigó: 80 t.

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley

Maons, teules, ceràmics: 40 t. Metall: 2 t.

22/2011, serà considerat gestor:

Fusta: 1 t.

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o

Vidre: 1 t.

comunicació, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels

Plàstic: 0,5 t.

residus, en sigui o no el productor.

Paper i cartró: 0,5 t.
Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels

l’article 7 del R.D. 105/2008.
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A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de

de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu

construcció i de demolició complirà amb les obligacions següents:

cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

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

10.2.4.

Coordinador de seguretat i de salut en obra

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

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de

febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de

Gestió de Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus

l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de

coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en construcció.

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.

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció
facultativa / direcció d’execució.

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

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la

informació referida a cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys

gestió de residus:

següents.
El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel
c)

Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de

Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors

demolició, segons els termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats

autònoms o diversos treballadors autònoms.

acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne el productor i, en el seu

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de

cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que

l'obra, derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de

duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de

24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les

transferència o de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li

obres de construcció, són les següents:

va lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació
subsegüent a què varen ser destinats els residus.

1.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.

31/1995) :
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,

a)

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de

prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar

adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que

simultàniament o successivament, referides a les operacions de reutilització de

tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no

residus i la seva gestió.

perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici
b)

En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o
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fases de treball.

deixalles.

2.

3.

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

Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la

Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

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

4.

Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de

de treball en la fase de producció i de gestió dels residus.

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

5.

obres de construcció:

zones de classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.

a)

Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
10.2.5.

b)

Director de l’obra

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

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra:

compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o les zones de
desplaçament o de circulació.

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

c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb

d)

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de

l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.

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

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus:

salut dels treballadors.
1.
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

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.

(residus especials).
2.
f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

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

g)

L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les

de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa.
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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

o

de Residus.

gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

4.

o

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un

o

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional

gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra.

tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

5.

o

Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de

demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o

Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment

de la gestió de residus que siguin preceptives.

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.

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.

o

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
10.3. REQUISITS LEGALS

o

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
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

compte la legislació i la normativa existent i vigent.
o
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

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.

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

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i

l’eliminació dels olis usats.

o

DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. (S’aplica als projectes d’edificació).
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

o

Residus de Catalunya.

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de

o

exposición al amianto.

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las

dipòsits controlats.
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el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el contracte
o

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de

d’obra corresponent.

los aceites industrials usados.
El pressupost estimat de Gestió de Residus puja a la quantitat de MIL SET-CENTS
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

QUARANT-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (1.749,41 €), import que
queda recollit al Pressupost d’Execució Material.

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

LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

10.4. CONDICIONS ECONÒMIQUES

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.

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,
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DOCUMENT NÚM. 2
PLANOLS
PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

INDEX PLÀNOLS
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS
LLISTA DE PLÀNOLS
Nº
Nº
TÍTOL
PlÀNOL FULL
U.1.1

1

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

A.1.1

1

USOS I SUPERFÍCIES

A.1.4

1

ESTAT ACTUAL - SECCIÓ

ESCALA
1/2.000.
Planta 3

Usos i Superfícies

1/300.

Secció Tipus + Fotografias

1/50.

A.2.1

1

ESTAT ACTUAL

Planta 3

Planta

1/200.

A.2.1

2

ESTAT ACTUAL

Planta 3

Fals sostres

1/200.

A.2.2

1

ESTAT REFORMAT

Planta 3

Definició Geomètrica i Cotes

1/200.

A.2.3

1

ENDERROCS I CONSTR.

Planta 3

Divisories

1/200.

A.2.3

2

ENDERROCS I CONSTR.

Planta 3

Paviments

1/200.

A.2.3

3

ENDERROCS I CONSTR.

Planta 3

Fals sostres

1/200.

A.2.3

4

ENDERROCS I CONSTR.

Planta 3

Instal.lacions

1/200.

A.2.4

1

ACABATS

Planta 3

Divisories

1/200.

A.2.4

2

ACABATS

Planta 3

Paviments

1/200.

A.2.4

3

ACABATS

Planta 3

Fals sostres

1/200.

I.1.1

1

ELECTRICITAT

Planta 3

Esquema elèctric unifilar, veu i
dades

S/E

I.1.2

1

ELECTRICITAT

Planta 3

Instal.lacions elèctriques i de dades

1/200.

I.2.1

1

ENLLUMENAT

Planta 3

Il·luminació i emergència

1/200.

I.3.1

1

VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ Planta 3

Instal.lació de climatització

1/200.

I.4.1

1

I.4.1

2

PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS
PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS

Sectorització i recorreguts
d'evacuació
Instal.lacions protecció contra
incendis

F.1.1

1

FASES DE LES OBRES

Planta 3

Fases

1/300.

F.1.12

1

Estat Actual

Planta 3

Planta

1/200.

F.1.13

1

Estat Reformat

Planta 3

Planta

1/200.

Planta 3
Planta 3

1/200.
1/200.
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1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels

1.1. Sobre els components

productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions

Característiques

que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les

subministrats.

condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti

materials, Part I. Capítol 2. del CTE:

el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als
edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la
Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret
1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin
d’aplicació.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes
subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos
exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del
distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB
establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i
sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància
del manteniment de les seves característiques tècniques.

d’acord amb les corresponents directives Europees.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient
Control de recepció

per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb
les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes,

Control de recepció mitjançant assaigs

equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari,
en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons

Control de la documentació dels subministres.

l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per

ordenats per la D.F.

la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al
constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el

comprendrà, almenys, els següents documents:

projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els

a) els documents d’origen, full de subministrament ;

assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
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1.2. Sobre l’execució.

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es

Condicions generals.

contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes,

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint

equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5

en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions
establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I
capítol 2 del CTE:

1.3. Sobre el control de l’obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a
l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents

promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a

parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a

les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.

més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la

Control d’execució.

legislació aplicable

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord
amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta
execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el
que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra
executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els
agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les
entitats de control de qualitat de l’edificació.

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

1.4. Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la
memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra
s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN,
CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de
complimentar en el projecte.

2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
2.1. SISTEMA SUSTENTACIÓ
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2.1.1. SUBSISTEMA ENDERROCS

Eco-eficiència. Regulació Criteris ambientals i eco-eficiència en edificis. D 21/2006
(DOGC 16.2.2006)

Condicions generals

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75).

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu,

O. 1976.06.02.

aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer

Actualització de determinats articles del plec de prescripcions tècniques generals per

desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor

a obres de carreteres i ponts relatius a la construcció d'explanacions, drenatges i

autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva

fonaments. O. FOM / 1382/2002.

execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:

Reglament sobre treballs amb risc d'amiant. O. 1984.11.31, O. 1993.07.26.

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint

Normes complementàries del Reglament sobre treballs amb risc d'amiant. O.

l’ordre invers a la seva construcció.

1987.07.01.

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no

UNE. UNE 88.411: 1987 Productes d'amiant-ciment. Directrius per a la seva cort i

superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.

mecanització en obra.

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es
trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per

Components

col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

predomini de fusta i materials combustibles.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu:

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i

estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.

l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en

zones on s'utilitzarà cada modalitat.

demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin
símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat

Normes d’aplicació

físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la

adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats.

llei 16/2003, de 13 de juny.

S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la

Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. O.

resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles

MAM / 304/2002, de 8 de febrer

llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc.

Residus. Llei 10/1998, llei de residus.

buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la

donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques

producció i gestió dels residus de construcció i demolició. (BOE 13.02.2008).

nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona

Regulador dels Enderrocs I ALTRES residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol,

d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els

(DOGC: 08/08/94), modificat paper D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC:

treballs.

30/10/2003) CORRECCIÓ d'errades: ( DOGC: 6/02/04)
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
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Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la

enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de

seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a

l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.

qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els

característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva

següents:

col·locació es tindran en compte les següents condicions:

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical.

tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).

La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres.

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les

L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el

escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge

moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es

dels possibles dipòsits de combustible.

controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar

sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de

algun esfondrament.

diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es

ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està

podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.

ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris

per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan

encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal

aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran

destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant

proveïts de baranes normalitzades i marxapeu.

la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o

i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i

materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si

lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis

mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs,

de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc.; Protecció dels accessos a l'edifici

escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que

mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs,

permetin un descens i desmuntatge progressius.

canals

i

conductes

de

dimensions

adequades,

així

com

tremuges

per

l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular
Execució

enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la

Condicions prèvies

creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de

forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes;

l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions,

Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i

reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les

específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).

edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals,

d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament

reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc,

d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de

d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de
procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element,
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la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària,

màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i

etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els

caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran

trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un

els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans

element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es

que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb

realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin

això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element

caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels

estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i

forjats o plataformes de treball.

prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense

un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els

que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas,

materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de

aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La

demolició.

bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no
ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat,

Fases d’execució

sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva

l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per

fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta,

tal d’evitar efectes no desitjats.

alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent,

retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En

estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada

cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a

jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà

l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo.

d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància

Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i

de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra

suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es

incendis.

contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar

s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes

que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F.

raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o

d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves

per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan

existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En

s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals

estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina

caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No

els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran

es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.

elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma

les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el

espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran

possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament

d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's

se’n suprimeixin les tensions.

afectades pels seus efectes.
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Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc

Control i acceptació

s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de

jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin

enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control

haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes

per planta.

més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
protecció dels talls.

Amidament i abonament

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis

següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc

d’edificació.

d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i

funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de

fonaments.

longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a

facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte

elements de clavegueró...

indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el
producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant
lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre

1.1

Arrencada de revestiments

Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de

Execució

l'enderroc.

Condicions prèvies

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els

documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva

treballs es comprovarà que no passen instal·lacions.

posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a
aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.

Fases d’execució

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa
resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites

l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les

en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres

runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la

de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es

càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per

detallen:

tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran,

seu trasllat.

en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball,

pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i

el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència

quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat

de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.

superior.
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Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt

paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones

amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el

pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o

del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de

hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements

l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de

mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin

revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament

quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.

s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament
ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)

els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació .

en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes,
marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és

Execució

aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o,

Condicions prèvies

en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els

materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de
paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element
resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans
que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el
forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més
alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó
o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat
dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de
cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar
amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar
els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol
mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D.
F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran
tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar
la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament
trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i
paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre

Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites
en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres
de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es
detallen:
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats
quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements
constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les
circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme
abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests,
puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la
presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat
presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre
sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt
cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments
de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic
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(enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural,

circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls

Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural,

verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt

Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo

d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal

ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.

d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint
vegades el seu gruix.

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment,

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de

quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es

rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O.

retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà

18/01/94.

l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense

Plec General de Condicions per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de

trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells

construcció, RL-88. BOE. 3/08/88.

sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les
quals permeti el seu maneig per una sola persona.
2.2. SISTEMA ESTRUCTURA

Plec General de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de
construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Plec General de condicions per a la recepció de blocs de formigó en les obres de
construcció, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.

2.3. SISTEMA ENVOLVENT

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.

2.4. SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de
2.4.1. SUBSISTEMA PARTICIONS

façanes i de façanes.
UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de
construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

1 ENVANS
Paret sense missió portant.

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de
construcció
UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i

1.1 Envans de ceràmica

els termes d'adaptació a l'espectre.

Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix
particions interiors.

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global
d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.

Normes d’aplicació
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Components

comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en

Maons, morter i revestiment interior.

Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà

Característiques tècniques mínimes

i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la

procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques

recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència a

específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel

compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La

segell INCE.

resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà
inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter

Execució

una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un

Condicions prèvies

maó R-20.

Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es

Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques

marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col·locaran mires escairades a una

classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades
compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins,

moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no

granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així

degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà

mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra

escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne

banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques

les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es

mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la recepció de

suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no

ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat,

estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es

arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la

treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el

garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,

vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques

produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters

de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior.

portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la
quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La
resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB

Fases d’execució
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre

SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa

mires. Col·locació de les peces.

referència a parts en volum dels seus components.

Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan

Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les

dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest cas la primera es

especificacions recollides en el Plec de Condicions corresponent.

deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran

Control i acceptació

mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un

l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que

dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons

s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter

subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció,

de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de manera

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS/ 10

que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les

trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors

llindes de buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En

a 1m².

les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal
que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es
reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai
abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar

1.2 Envans prefabricats
1.2.1 Plaques de guix i escaiola

l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i

amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen particions interiors.

el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una
composició uniforme en tota la seva altura.

Normes d’aplicació

Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural,

trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una

Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural,

coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de

Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo

ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts

ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.

horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa
altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de
tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural

Norma bàsica de l'edificació sobre condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-88.
BOE. 1988.10.08.

horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb

Norma de Construcció Sismo-resistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.

làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de

temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a

rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O.

evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter.

18/01/94.

Control i acceptació
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions

Plec General de Condicions per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de
construcció, RL-88. BOE. 3/08/88.

corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:
Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà.

Plec General de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de
construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985

Amidament i abonament

Plec General de condicions per a la recepció de blocs de formigó en les obres de
construcció, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.

m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot
replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.
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UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de

Control i acceptació

façanes i de façanes.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un

UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de

dels capítols següents: Plaques de guix i escaiola, Guixos i Escaioles.

construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

Execució

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de

Condicions prèvies

construcció
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran
UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i

regles telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. En cas

els termes d'adaptació a l'espectre.

de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global

una banda elàstica que rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els

d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.

radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no
seran superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb
altres tancaments es faran mitjançant una regata suficient en els mateixos per a rebre

Components
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes
,remat de juntes, escaiola.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons

les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran juntes
perimetrals, els cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola.
Fases d’execució
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol
punt ha de ser resistent a una força normal de penetració de 100 kg i a una energia
d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent.

llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals,

Col·locació de les guies.

fabricats amb guix de prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb
afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i disminuir la
seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions
o asprors i admetran ser tallats amb facilitat.

Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Entre l'última filada i el sostre o
l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un
espai que s'ha d'haver reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que

Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola.

siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal

Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V).

que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC.

Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II)

Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres

Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre.

elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb una tira de suro encolada. Les

Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions
corresponents.

obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les
plaques que s'acordin amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica.
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Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última

1.2.2 Plaques de cartró-guix

filada i el sostre: ± 5 mm.

Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat

Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran

interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions interiors.

de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió de l'aigua per capil·laritat al fregar, i es

Normes d’aplicació

col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica
per a donar suport les plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements
resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es col·locaran
secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24
hores després d'haver realitzat les particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural,
Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural,
Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo
ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.

enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un gruix

Norma bàsica de l'edificació sobre condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-88.

màxim de 2 mm.

BOE. 1988.10.08.

Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.

aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior amb adhesiu, escaiola o guix.

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de

Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una làmina

rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O.

impermeabilitzant que es doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia

18/01/94.

imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge es
deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola
semienduriment. La unió entre envans es farà plena mitjançant adhesiu, estant
planes i enrasades les superfícies de contacte

Plec General de Condicions per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de
construcció, RL-88. BOE. 3/08/88.
Plec General de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de
construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985

Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola.

Plec General de condicions per a la recepció de blocs de formigó en les obres de

Control i acceptació

construcció, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió
entre els envans i Planor.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.
UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de
façanes i de façanes.

Amidament i abonament

UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de

m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar.

construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques o panells, anivellació

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de

i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de

construcció

juntes, part proporcional de minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja.
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UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran

els termes d'adaptació a l'espectre.

regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global

els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits,

d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.

etc... haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un
llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o

Components

cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant
anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria metàl·lica, s'interposarà una

Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.

banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es

Característiques tècniques mínimes

col·locarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova

Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de

pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans

roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de

amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de

guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la

l'entramat ha de ser estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de

partició pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència

la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar.

al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments

asprors i admetran ser tallades amb facilitat.

dels quals arrenqui la divisòria.

Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran

Fases d’execució

ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres,

Replanteig dels perfils.

angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre
perfils, etc... La fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols
d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic.

Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. 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

Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de

pas, etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure

juntes entre panells.

que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i

Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar

s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements

cantons (cantoneres).

metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats

Control i acceptació

fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i
trobades de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un

a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos

dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini

de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a

anoditzat i Perfils de fusta.

biaix d’escaire

Execució

Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ±

Condicions prèvies

5 mm/3 m.
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En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el

Norma bàsica de l'edificació sobre condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-88.

llistó del forjat superior, interposant entre cada dos panells un llistó quadrat. En els

BOE. 1988.10.08.

buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de

UNE

l'envà. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense
trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un
material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en

UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.
UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de
façanes i de façanes.

cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els muntants

UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de

delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les

construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud.

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de

Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni

construcció

trencaments.

UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i

Control i acceptació

els termes d'adaptació a l'espectre.

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global

d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió

d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.

entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura
galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i
col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de

2.1 Aliatges lleugers
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense
funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils d'acer
galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no.

premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional
de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja.

Components
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, estructura portant, perfils

2 MAMPARES
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza
per a compartimentar espais.

per panells, panells, tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i subjecció i material
de segellat de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar.

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-

Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals
que formen un entramat desmuntable. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini:

DB HR, Protecció enfront al Soroll.
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els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 15 micres) o lacat i tindran un

Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu sobre l’enrajolat,

gruix mínim de perfil de 1,50mm.

sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies.

Perfils per a panells. Tindran les mateixes característiques que els perfils de

Fases d’execució

l'estructura portant.

Es col·locaran primer els perfils bàsics horitzontals continus inferiors; posteriorment

Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre

els verticals aplomats i lleugerament tibats. A continuació es col·locaran anivellats els

l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base com ara:

horitzontals intermedis i es tibarà definitivament els verticals. Es col·locarà el tensor

fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta,

entre el perfil suport i el de repartiment. La seva tensió es graduarà mitjançant rosca o

xapa d'alumini, d'acer, etc..., també material sintètic (PVC, revestiment melamínic,

sistema equivalent. Es fixarà els perfils per a panells i els de registre mitjançant clips.

vinílic, etc.). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc...

Es fixarà el perfil final mitjançant cargols de pressió. Es col·locaran els elements

Així mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer

d'acoblament en les trobades dels perfils bàsics horitzontals i verticals mitjançant

galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar.

cargols de pressió, quedant anivellats i aplomats. Es col·locarà el panell sobre el

També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles,(en aquest cas

perfil per a panell amb interposició del perfil continu de cautxú sintètic, quedant

amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé

anivellat i aplomat. Les instal·lacions com electricitat, telefonia i antenes podran

vidres sintètics (metacrilat, etc...).

disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures

Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes.
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions.
Peces d'acoblament i subjecció. Tensor, pern, clip de subjecció, seran d'acer
inoxidable o protegit contra la corrosió.
Material de segellat de juntes.
Control i acceptació
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels

duran una llinda resistent.
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables,
planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.
Control i acceptació
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació
de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil.

següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes, Taulers de
fusta o suro, Vidre i Escumes elastomèriques.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals
i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives
a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat

Amidament i abonament
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini
anoditzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, preparació i unions de perfils, fixació de
ribets, patilles i ferramenta, i seguretat.

d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves

3 FUSTERIES INTERIORS

característiques aparents.
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les
Execució

prestacions d’accés a les diferents dependències. També inclou el tancament

Condicions prèvies

d’armaris empotrats.
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3.1 Portes de fusta

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i

Normes d’aplicació

escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE.

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis.

Norma bàsica de l'edificació sobre condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-88.

Les unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes.

BOE. 1988.10.08.
Execució
UNE

Condicions prèvies

UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.

L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles

UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de

impactes.

façanes i de façanes.

El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla

UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de
construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.
Fases d’execució
Presentació de la porta.

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de

Col·locació de la ferramenta.

construcció

Fixació definitiva .

UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i

Neteja i protecció.

els termes d'adaptació a l'espectre.

Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global

fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes.

d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.
Control i acceptació
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment
col·locat directament sobre fàbrica.

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.

Escairada de fusta de p
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.
Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE
corresponents.

Amidament i Abonament
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts
per a la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou
el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos.
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut)
completament acabades i posades a l’obra segons especificacions de la D.F.

Control i acceptació
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3.2 Portes tallafocs
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant,

polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes
UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1.

mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles batents amb eix
de gir vertical i portes de fulles corredisses.
Normes d’aplicació

Execució
Condicions prèvies

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront

Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la

al Soroll.

protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el

Norma bàsica de l'edificació sobre condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-88.
BOE. 1988.10.08.
Classificació dels productes de la construcció i a els elements constructius en Funció
de les Seves propietats de reacció i de resistència Davant del foc. R.D. 312/2005

bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els
forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera
que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany,
seguint les instruccions tècniques del fabricant.

UNE
UNE 85102: 1991 EX. Portes i cancel·leu lliscants corredisses rectes. Definicions,
classificació i característiques.
UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.
UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de
façanes i de façanes.
UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de
construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

Fases d’execució
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge.
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full.
Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivell
(enfora)

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de
construcció
UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i
els termes d'adaptació a l'espectre.
UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global
d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.

Control i acceptació
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar
correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà
de cargols.
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de
més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta

Components
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant
d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i accessoris.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i
per evacuació de més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o

no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels
mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament
amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La
part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment.
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar
horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades
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Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en
automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricants

relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció

per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies

enfront del soroll.

han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

tres

UNE

sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol de muntatge.

UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.
UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de

Amidament i Abonament
ut amidada segons les especificacions de la D.T.

façanes i de façanes.
UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de
construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes
UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de

2.4.2. SUBSISTEMA PAVIMENTS

construcció
UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i

1 FLEXIBLES

els termes d'adaptació a l'espectre.

Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics.

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global

Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o en làmines.

d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.

En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro
col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes
col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment
format amb làmines de PVC amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o homogeni que és un
paviment format amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma; Paviment sintètic
en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i
amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment
de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres
sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb
adhesiu ajustada a un bastiment d’acer.
Normes d’aplicació

Components
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.
Característiques tècniques mínimes
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o
llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o llosetes i suro en llosetes.
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge
d'alumini.
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en
rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant
– vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En
llosetes o rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas
l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials,
bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta
termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.
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Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles

descendents, amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com

amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o

a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a

metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en

1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En

cas d'ésser de goma, PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu.

general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva
col·locació.

Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús

Fases d’execució

Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència,

Sintètics.

excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran

SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del

paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres

pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C

últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts,

en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de

dissolvents orgànics aromàtics. No es col·locaran paviments de goma quan hagin de

les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant

manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o

la vida útil del paviment.

clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes

Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques

autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant -

complint CTE DB –SI.

vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa
de morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma

Execució

en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa

Condicions prèvies

de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.

La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport

Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui

estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter que

equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del

serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el

fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de

suport una làmina aïllant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces

dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les

escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni

instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés

ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui

d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al

3 kg/mm² (UNE EN ISO

suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts propis

6506/1). La col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que

del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de

divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes

paviments de llosetes, es replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En

s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els

cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les

altiplans de planta de les escales de zones de públic (persones no familiaritzades

mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de

amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams

làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora
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inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de

direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques

linòleum. En les juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà

fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm

servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels

Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar

junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en

ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.

tot el gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran en la trobada entre

L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250

paviments diferents

g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no

Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred

s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de

pel procediment de soldadura líquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits

moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i

amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica,

al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m.

s'obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i

Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el

pressió el cordó de soldadura.

perímetre del local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les

Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que

tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han

haguessin quedat.

d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de

Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de

fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar

ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.

pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de

Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color

moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de

uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la

ciment, deixant un marge amb el parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb

seva col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant

la llata. Toleràncies d'execució.

les 5 h següents a la seva col·locació.

Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre

Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que

el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment

suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de

perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El

50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per

suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que

a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui
introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m.
Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2.

Control i acceptació

Tèxtils.

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres

suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2

defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de

m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles.

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

Amidament i abonament

en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al

m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació

d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la

de restes i neteja.
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Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat,
2 PER PECES

llambordins de pedra o formigó, peces especials, graons en bloc de pedra, graons
prefabricats, terratzo i rajoles de ciment.

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces
de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant
material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat.

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de
regularització i base de morter armat. Material d’unió, material de rejuntat i material
de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes

1 Petris

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva
cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc...

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en
relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció
enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment
(terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...;
àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces
de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a
polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc...
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de
rodons d'acer.

UNE

Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó
prefabricat, etc.

UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.
UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de

Graó en bloc de pedra.

façanes i de façanes.

Graó prefabricat.

UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de

Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a

construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigó

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de

armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada

construcció

amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o

UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i

capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la

els termes d'adaptació a l'espectre.

deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global

de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a

d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.

garantir la continuïtat del suport.

Components

Material de presa. Morter de ciment.
Material de rejuntat.
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Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de

amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una

granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur

superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants

pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè

previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques

conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació.

ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces.

Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.

de vegades una càrrega mineral.

Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma,

propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants

plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot.

en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir
un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...

s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres
d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una

Control i acceptació

diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús

resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de

Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència,

circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir

excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB
SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del
pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C
en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de
les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant
la vida útil del paviment.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un
dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó

Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de
morter. Humectació i col·locació de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment
dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter
fresc i cura.

armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids.
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a
Execució.
Condicions prèvies
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del
suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del
morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC
a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran
les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb
silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments

posteriorment estendre una beurada de ciment.
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de
sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant una capa de 20
mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra.
Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà
espolvorejat el ciment.
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà
una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superfície.

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS/ 23

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre

ml dels revestiments de graó i sòcol.

la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb
aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra.

2.4.3. SUBSISTEMA CEL RAS

Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra,

Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o

assentant posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant junts que també

no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i

s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a

tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar

cop sobre una superfície contínua de assentament i

format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix

Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate,

laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras

polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la

poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista

col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les

amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable

juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra

amb entramat ocult.

abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a
eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina

Normes d’aplicació

radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap

Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula

cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit.

d’habitabilitat. D 259/2003.

L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis.

neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es

CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront al soroll.

passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada

Guixos i escaioles per a la construcció i Especificacions tècniques dels prefabricats

estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat

de guixos i escaioles. R.D 1312/1986.

llis, amb relleu, rentat amb àcid.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 1988.10.08)

Control i acceptació

UNE

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra:

UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.

comprovar el gruix de la

UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de

cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En

façanes i de façanes.

rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i

UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de

rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit

construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

(terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de
construcció

Amidament i abonament

UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i
els termes d'adaptació a l'espectre.

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces.
Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja.

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global
d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.
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ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça
Components

a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult.

Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació,

Material de reomplert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de

material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta

pasta d'escaiola.

travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.

Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per

Característiques tècniques mínimes

a la recepció de guixos i escaioles RY-85 .

Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.

fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una

Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades,

humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells

perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les

metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de

trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o

l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o

xapa d'acer galvanitzada.

en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de

Control i acceptació

conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un

guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals

dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini

unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i

anoditzat.

els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc...
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer
galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i
transversals.
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer
galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions,
tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes,
aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques.
L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer
galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat,
podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són
biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada.
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer
recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils
laminats ancorats al forjat, amb o sense perfilería secundària de suspensió, i
caragolam per a la subjecció de les plaques, etc... Per a sostres registrables, podrà

Execució
Condicions prèvies
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les
plaques es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal.
Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació,
evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes
les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes
haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte
funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits
exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades,
abans de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics:
Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç
amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb
acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació,
marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o
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sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà

distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen

triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm.

l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les
distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el

Fases d’execució
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre.
Col·locació de les plaques.
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils.
Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de les plaques.

perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols
de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques
s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre
transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i
fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap
pla del mateix material que les plaques.

Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la
trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, entrega als paraments i
suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i
uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà
disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les
unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions
transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions
metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es
realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema
industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la

Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i
pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i
s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per
cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al
nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de
lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques,
suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al
nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable.

perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran
perpendicularment a la perfilería i alternades. En cas de fixació amb canyes,

Amidament i abonament

aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la
2

, no es dedueixen; obertures > 1

vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça.
Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes

m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a

de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda

les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment

amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.

conformen la unitat.

Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió,
s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat,

2.4.4. SUBSISTEMA REVESTIMENTS

mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de
travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La

1 ENGUIXATS
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Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix

Condicions prèvies

realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa

En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una

d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus

vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. En

següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o

l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de

no.

gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del
sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs

Normes d’aplicació
Plec General de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de
construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985.

de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats,
així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar.
Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els
treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.

Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.

Fases d’execució
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició

Característiques tècniques mínimes

posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície,

Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició

fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a

química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat.

les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a

Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química,

la pasta durant el seu enduriment.

finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc...
Aigua.
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un

Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta
de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En
l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar
en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de
lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa
d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.

dels següents capítols: Guix i Aigua.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals
i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives

Control i acceptació

a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat

Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4

d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o

habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat,

disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves

esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit

característiques aparents.

en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es
verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de

Execució
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duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el

bituminoses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques,

valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.

calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints,
pigments, etc...

Amidament i abonament
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals,

Control i acceptació

acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent

desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a

capítol: Pintura.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una

de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a

fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en

fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat

que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.

d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves

2 PINTATS

característiques aparents.

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura,
fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant
a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural,
Acer, Pintat estructures d’acer.

Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La
superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà
major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment.
L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se

Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva,
emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o
tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir.
Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al
silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic
(és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica,
pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures

suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la
manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en
suspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions,
baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències
salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials
produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats
internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En
cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport.
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Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un

productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja

escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.

general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els
nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels

Control i acceptació

mateixos i s'escataran les superfícies.

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta

o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o

de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja

ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i

manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la

acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i

superfície.

desgreixat

de

la

superfície.

Preparació

del

suport:

emprimació

selladora,

anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta
Fases d’execució

d'uniformitat, etc...

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació
dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una

Amidament i abonament

mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del

ciment i dues mans d'acabat.

suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final.

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

2.5. SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà
d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà

2.5.1. SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-

1 CLIMATITZACIÓ

les un temps entre 24 i 48 hores.

És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la

temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat

mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans

d’aconseguir el confort desitjat.

d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.

Els sistemes possibles són els següents:

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a

Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua.

pistola.

Per la seva construcció: Partits o compactes.

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà

Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes.

d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació

Per la seva disposició: Verticals o horitzontals.

antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.

Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra.

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.

Mitjans: consoles, murals.
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split).
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Reglament d'aparells a pressió. RD 1244/1979.
Normes d’aplicació

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. RD 1027/2007 (BOE

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.

2007.08.29).

UNE

UNE. UNE-EN 378-1: 1996 Sistemes de refrigeració i bombes de calor. Requisits de

UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.
UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de
façanes i de façanes.
UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de
construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes
UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de
construcció
UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i
els termes d'adaptació a l'espectre.
UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global
d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.
UNE, S'ACOMPANYA a les condiciones particulars dels tubs segons material emprat
i elements de la Instal·lació.
UNE 100.171: 1989 IN Climatització. Aïllament tèrmic. Materials i col·locació, UNE
100.171: 1992 ERR Climatització. Aïllament tèrmic. Materials i col·locació, UNE
100.172: 1989 Climatització. Revestiment termoacústic interior de conductes, UNEEN 60335-1: 1997 Seguretat en els aparells electrodomèstics i anàlegs. Part 1:
Requisits generals.
R I T E. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. RD 1027/2007 (BOE
2007.08.29).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007
(BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el
Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de

seguretat i mediambientals. Part 1: Requisits bàsics, UNE-EN 60335-1: 1997
Seguretat en els aparells electrodomèstics i anàlegs. Part 1: Requisits generals, UNEEN 60335-2-40: 1999 Seguretat dels aparells electrodomèstics i anàlegs. Part 2:
Requisits particulars per a les bombes de calor elèctriques, els condicionadors d'aire i
els deshumidificadors.
Conductes:
R I T E. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. RD 1027/2007 (BOE
2007.08.29).
UNE. UNE 100101: 1984 Conductes per a transport d'aire. Dimensions i toleràncies.
Conductes metàl·lics:
UNE. UNE 100102: 1988 Conductes de xapa metàl·lica. Gruixos. Unions. Reforços,
UNE 100.103: 1984 Conductes de xapa metàl·lica. Suports, UNE 100.104: 1988
Climatització. Conductes de xapa metàl·lica. Proves de recepció.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
UNE. UNE 100.105: 1984 Conductes de fibra de vidre per a transport d'aire.
Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques. Reial Decret
3099/1977.
Instruccions complementàries MI-IF d'acord amb el que disposa dels reglaments de
seguretat per a plantes einstalaciones frigorífiques. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificacions de les exigències tècniques que han de complir els sistemes solars
per a aigua calenta i climatització. B.O.E.99; 25.04.81.
Reixes i difusors:
R I T E. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. RD 1027/2007 (BOE
2007.08.29).

nova construcció.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

1.1 Transport

Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorificas. RD 3099/1977.
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Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor

prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra

des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.

l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que
deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els

Components

paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment

Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat.

si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que

Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb

garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar

protecció exterior de xapa si va per l’exterior.

amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub

Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors.

s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada

Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte

no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball,

funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de temperatura, claus de

s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements

regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat.

estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material

Característiques tècniques mínimes.

elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs

Les necessàries pel seu correcte funcionament.

no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer

Control i acceptació

amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre

de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota

els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues,

paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.

la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les

Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els

característiques dels elements.

òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden
ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels

Execució

tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa

Condicions prèvies

d’acer galvanitzat.

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 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 llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions
pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar
superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. 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

Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions
tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions de la D.F.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre
suports. Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància
mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric,
hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i
distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades,
comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
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Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova

Execució

d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada,

Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte,

en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova

les indicades per la D.F. Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels

d'instal·lació.

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

Amidament i abonament
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que
s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació.

compatibles entre si. 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. 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 han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es

1.2 Emissors
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser
l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i reixetes.

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

Tipus
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de
fàbrica o embolcall a mida.
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica.
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i
reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat.
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat.
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte.
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

s'indiquen a les instruccions d'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. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
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 la obtenció d'una
estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
Per a unitats connectades 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.

S'han de comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen a
les especificades al projecte.
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Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una

allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat

desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les

terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part

unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.

inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal

Conductes metàl·lics. Les unions entre conductes es fan per mitjà de les

d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm,

corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que

aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra,

s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte

mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les

és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols

característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un

autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes

replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.

penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà

Control i acceptació

d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser

Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i

menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts

fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i

de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre,

aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre

segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de

suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de

fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4

gruixos i característiques del material d’aïllament.

m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i
tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i

Verificacions

ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides i a tocar.

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir

segons les UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la

vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de màquines i muntatge

separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El

d’elements de control.

segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta

Conductes

ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de

quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i

resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions

netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes

que es puguin produir durant el funcionament.

durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte

Reixes i difusors

han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que

o accessoris i el sistema de suport.

les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Reixes i difusors

Amidament i abonament

Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar

ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.

sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a

m² o ml, segons mides, dels conductes.

pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu
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2 IL·LUMINACIÓ

UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i
els termes d'adaptació a l'espectre.

Normes d’aplicació

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les

d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.

instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada.
DB-HR, Protecció enfront del soroll.

2.1 Interior

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007

És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells

(BOE 31.01.2007).

d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el

làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris

Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de

pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.

nova construcció.
Reglament electrotècnic per a baixa tensió, REBT 2002. RD 842/2002. Instruccions

Components

tècniques complementàries. Instrucció 9/2004.

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres

Certificat sobre Compliment de les Distàncies reglamentàries d'obres i construccions

equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables,

a línies Elèctriques. Resolució 1988.11.04.

suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...

Procediment ADMINISTRATIU per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa

Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.

tensió. D 363/2004.

Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més

Guia Tècnica d'aplicació al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Procediment

equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de

ADMINISTRATIU per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.

color.

Condicions de seguretat a les Instal·lacions Elèctriques de baixa tensió d'habitatges.

Característiques tècniques mínimes.

Instrucció 9/2004.

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació.

Els Llumeneres que s'utilitzin en Enllumenat exterior seran conformes a la norma

Control i acceptació.

UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de PROJECTORS d'exterior.

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la

UNE

col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge

UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.

de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de

UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de

punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i

façanes i de façanes.

potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.

UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de
construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

Execució

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la

construcció

D.F. abans de la seva col·locació.
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La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament

Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei,

acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es

recàrrega i posta en estat de repòs.

connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb

El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a

regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual.

distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de

No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el

provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma

seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es

sonora.

col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del

Característiques tècniques mínimes.

CTE.

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.

Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en
l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres
equipades amb les làmpades corresponents.

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la
col·locació. Distància mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge
de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de
punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència).
Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.

Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit

Execució

material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes.

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la
D.F. abans de la seva col·locació.

2.2 Emergència

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament

És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació

acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es

necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar

connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb

l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les

regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual.

sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents.

No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics.

Components

Verificacions

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència.

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es

Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat

disposaran en els següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en

d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim.

qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les

En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada.

senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de

Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les

protecció contra incendis.

làmpades.
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La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en

UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i

funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens

els termes d'adaptació a l'espectre.

de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global
d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.

Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de

Components

control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central

Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu

d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material.

transport i ús manual.
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers

2.5.2. SUBSISTEMA SEGURETAT

formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida
de planta i clau de seccionament.

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers

Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i

formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi

l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.

Equipada.
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior

Normes d’aplicació

transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis.

xarxa elèctrica independent.

DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront

Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior

al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.

extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis, RIPCI. RD 1942/93.

acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.

Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de

Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.

control per la certificació de productes. RD 1942/1993.

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002.

components de la instal·lació de protecció i extinció d’incendis.

UNE. UNE 23033-1: 1981 Seguretat contra incendis. Senyalització. UNE 23034: 1988

Característiques tècniques mínimes.

Seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat. Vies d'evacuació.

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les

UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.

corresponents a les especificades en les normes UNE corresponent a cada

UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de

component.

façanes i de façanes.
UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de

Control i acceptació

construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de

casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat

construcció

en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.
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roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha
Execució

d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través

Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o

d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir

cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada

amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins

per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible

del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant,

i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm.

si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de

Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre

procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o

paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar

d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i

preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre

anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu

aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar

suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport

convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de

sense perill de despendre's.

tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en
vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres

Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La

depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15

posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.

mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir

Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió

preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els

siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la

extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no

canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió
siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3

Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la

mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb

D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser

les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari

estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula

ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al

d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna

costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat.

seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de

Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre

quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies

enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de

d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment

45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de

ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat

ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de

inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat,

ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de

aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha

produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions,

de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de

canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels

quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del

accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris

paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T.
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o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió

sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar

de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions

sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat

apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció

sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies

i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al

d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades

tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal

han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha

aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent

de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

enllaç de con elàstic de compressió. 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

Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició

passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot

vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La

quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha

porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i

d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per

a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm.

sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a

Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de

l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del

començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat

paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha

per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les

de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar

connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums,

aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin

tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la

l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres

reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar

depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.

sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament

Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és

acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i

roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per

servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han

a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els

d'anar connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de

tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la

fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar

impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel
sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a

Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre

24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de

del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades

muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva

superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions

instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que

següents: fixació de l'armari a la paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació

les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les

de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha

connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la

de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i

retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de connectar

Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat.

directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i
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Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la
configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte específic.

Amidament i abonament

Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot

ut els elements.

el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les

ml els tubs.

condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de
tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar

2.5.3. SUBSISTEMA CONNEXIONS

connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes
corresponents.

1 ELECTRICITAT

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat

Normes d’aplicació

al suport en la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltaica

replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos

mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll.

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

Reglament electrotècnic per a baixa tensió, REBT. Instruccions tècniques

correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm.

complementàries. RD 842/2002.

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.

Procediment ADMINISTRATIU per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els Instal·lacions Elèctriques de baixa tensió d'habitatges.

Control i acceptació

Instrucció 9/2004.

Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació,
mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de

Certificat sobre Compliment de les Distàncies reglamentàries d'obres i construccions

línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de

a línies Elèctriques. DOGC 30/11/1988.

mànegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la central.
Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals
Verificacions
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà

elèctriques i centres de transformació. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. BOE: 26/6/84.

fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de la posta en servei. Dades de
la central de detecció d’incendis.

Reglament de línies aèries d'alta tensió. D 3151/1968.

Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de
mànega i ruixadors: característiques i muntatge.

Activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. RD 1955/2000.
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S'HAN de complir els Especificacions de la ITC-MIE-BT-019.

connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els
diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les

Instruccions tècniques complementàries MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglament de comptadors d'ús corrent classe 2. RD 875/1984.

pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la
instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en
cadascun dels casos.

Exigències de seguretat de material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats
límits de tensió. RD 7/1988.
UNE. Totes els UNE S'ACOMPANYA ALS elements que composen la Instal·lació.

Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de

UNE-EN ISO 140-4: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals.

protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals

UNE-EN ISO 140-5: Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de

d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels

façanes i de façanes.

usuaris.

UNE-EN ISO 140-7: Mesura de l'aïllament acústic en els edificis i dels elements de
construcció. Part 7: Mesura in situ de l'aïllament acústic de sòls al soroll d'impactes

Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal
consultar amb l’empresa de serveis.

UNE-EN ISO 717: Avaluació de l'aïllament acústic en els edificis i els elements de

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la

construcció

Normativa legal vigent.
Control i acceptació

UNE-EN ISO 717-1: Aïllament a soroll aeri. Per al càlcul del valor global d'aïllament i

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons

els termes d'adaptació a l'espectre.

especificacions.

UNE-EN ISO 717-2: Aïllament al soroll d'impactes. Per al càlcul del valor global
d'aïllament i els termes d'adaptació a l'espectre.

Caixa general de protecció: material i dimensions.

Execució

1.1 Connexió a xarxa

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa

vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció

general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica.

facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que

La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura

s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la

un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o

resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament

companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la

respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions

continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les

necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions

especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la

pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
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Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços
mecànics o danys.

Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i

tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara

connexions.

sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de

Amidament i abonament

profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i

segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny

comprovat;

interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua.

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la

ut de la caixa general de protecció.

companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més.
La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la

1.2 Instal·lació comunitària i interior

façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general

privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de

d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de

60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà

distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior.

superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos

Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents

usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a

conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions

la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i

originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la

1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies

instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels

d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%.

casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió,
i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-

Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.

IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars,
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la
retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició,
col·locació i distàncies.

Components

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i

Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc

suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables.

de comptadors. Poden ser de coure o alumini.

Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits

Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i

exteriors a quadres.

subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari.
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Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la

Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls,

col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.

interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.

Està compost per aquests elements:

Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió

Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.

de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.

Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la

Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i

missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits.

opacitat reduïda.

Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora
ó en kilovolt ampers reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del
final de la línia general d’alimentació.

Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb
altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control
de potència serà en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons
contractació.

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una

Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors

instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es

segons circuit.

pugui produir en la instal·lació.

Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació

Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de

Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu

potència i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament,

de qualitat AENOR.

protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.

Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic

Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.

(IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars,

La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la

Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.

documentació de projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions

Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents

de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.

mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o

Execució

sense recobriment protector.

Condicions prèvies

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que

conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o

s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la

superficial.

resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu
manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
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replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements

que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència

s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no

de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i

haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les

aplomat: ± 2%.

característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús
comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge
superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es
disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes
elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels
conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són
de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un
envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre compliran: 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

Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi
travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i
lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar
de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es
centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els
casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color
blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.

amb aquesta finalitat 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: >= 3 kg. ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop
possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de
quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible
fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà
0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt.
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els
fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el
conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per
pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el
parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca
muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es

Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs
rígids: es faran 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. Tubs flexibles: 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 que s'ha
d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs
dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al
parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub

col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
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ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha

ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible

de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb

d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer

tocs de morter cada metre, com a mínim.

galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars:

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un

radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi

per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels

mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les

trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces

caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes:

d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància

± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar

entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor

alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al

de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les

projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre

caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals

fixacions: <= 150cm.

de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies
d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un

mm/total.

mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la
caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies

Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o

d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.

multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu

(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars

defecte, la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20

o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat

mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que

(XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió

hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi

de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus

ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar

de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs.

amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat

Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat

superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca

d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas,

encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha

connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions

de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de

s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho

les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2%

per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la
DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no

Control i acceptació.

quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la

puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de

col·locació.

penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.

identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del
quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació,

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i
suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS/ 44

encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i
mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de
fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i
dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques
tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relés,

Normes sobre sistemes de cablejat genèrics per a les tecnologies de la informació

de sistemes dins de les administracions dels estats membres de la Unió Europea és
obligatòria.

-1. Norma espanyola.

es per la International Organization for Standardization
i la International Electrotechnical Commission (referida com a ISO/IEC 11801) realitzat pel
comitè tècnic “Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1/SC 25”.

etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de
circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra;
Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la
resta de circuits de la instal·lació enllestida.

Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la
instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i
protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.

2.5.4. SUBSISTEMA DE COMUNICACIONS / DADES

El present document descriu les condicions mínimes necessàries que ha de complir
la instal·lació informàtica dels edificis municipals en els aspectes de cablejat, equips

Normativa sobre protecció contra incendis
Els estàndards següents fan referència a la utilització de cables amb coberta retardant del
foc, propagació de flama i escassa emissió de fums no tòxics i lliures d’halògens:

-EN 60332. Sobre propagació d’incendis.

-EN 50267. Sobre el grau d’acidesa dels gasos emesos.

-EN 50268. Sobre la densitat del fum emès.
S’indicarà clarament en tots els projectes de cablejat el grau de compliment dels diferents
elements que el componen; el mínim admissible és el compliment de:

-EN 60332-1-2. “Assaig de resistència a la propagació vertical de la flama en un
conductor aïllat o cable: Procediment per a flama premesclada de 1Kw”.

-EN 50267-2-2. “Assaig dels gasos despresos durant la combustió de materials
procedents de cables: Determinació de l’acidesa de gasos dels materials per mesura del pH i
la conductivitat”.

-EN 50268-2 . “Mesura de la densitat de fums emesos per cables en combustió sota
condicions definides”.
Normativa sobre la implementació de la infraestructura de cablejat per a les tecnologies de la
informació

-EN 50174-1. “Tecnologia de la informació. Instal·lació de cablejat: Especificació i
assegurament de la qualitat”.

-EN 50174-2. “Tecnologia de la informació. Instal·lació de cablejat: Mètodes i
planificació de la instal·lació a l’interior d’edificis”.

-EN 50174-3. “Tecnologia de la informació. Instal·lació de cablejat: Mètodes i
planificació de la instal·lació a l’exterior d’edificis”.

-EN 50310. “Aplicació de la connexió equipotencial i posada a terra en edificis amb
equips de tecnologia de la informació”.

–Generic cabling for customer premises”.

electrònics de telecomunicacions, etc., per poder fer efectiva la connexió a la xarxa
de dades de l’Ajuntament i així poder accedir a les aplicacions informàtiques.
És important coordinar amb el Servei d’Informàtica la instal·lació de punts nous, tant
en l’aspecte d’assessorament i compliment dels estàndards com en la posterior

Connexió amb la xarxa de l’Ajuntament
Cal disposar de connexió a la xarxa de dades de l’Ajuntament mitjançant algun
d’aquests sistemes:

activació i control a l’armari de comunicacions dels punts.

- Fibra òptica. Tirada estàndard: 16 fibres del tipus monomode amb connectors SC.

1 TELECOMUNICACIONS

- Accés MetroLAN/MetroMAN subministrat per Telefónica (o l’equivalent d’un altre
operador) amb cabal mínim de 10 Mb/s, ampliable en funció de les necessitats

Normes d’aplicació

d’amplada de banda.
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- Qualsevol altre sistema de connexió validat pel Servei d’Informàtica i TIC.
1.1 Telecomunicació per cable
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al
servei de telecomunicacions per cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents
operadors del servei fins a la presa dels usuaris.
Components
. Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions
inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions
superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
. Xarxa de distribució:
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal
RITI, fins al registre d’usuari.
. Elements de connexió:
Punt de distribució final: Interconnexió
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió,
telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda.
La infraestructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà
no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de distribució.
. Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i
acceptació de tots els components de la instal·lació. Sobretot els que fan referència a
l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs,
canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la
resta de l’edifici. 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.)
Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos
es garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat

electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del
Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al
projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i
en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà
tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar
empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària
per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els
usuaris.
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o
superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm.
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la
instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran
empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer
galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els
extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la
unió entre el RITS i el RITI.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels
mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó, elements de captació..
ml canalitzacions, cables punts de connexió.
1.2 Telefonia
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al
servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la companyia subministradora fins
a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats
(RDSI).
Components
. Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions
inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions
superior.(RITS)
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Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
. Xarxa de distribució:
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del
registre principal RITI, fins al registre secundari. Estarà recobert per una capa de
característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
. Xarxa de dispersió:
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements
que van dels registres secundaris o punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari
(PAU) en els registres d’acabam
ent de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI).
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui
exterior.
. Xarxa interior d’usuari:
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal
situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa
de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior.
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases
d’accés terminal.
Regletes de connexió.
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i
acceptació de tots els components de la instal·lació. Les característiques i limitacions
es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics
relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la
resta de l’edifici. 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.)
Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst
en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al
projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i
en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà
tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar
empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària
per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els
usuaris.

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o
superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm.
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació
interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots
els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm
de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub.
En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el
RITI.
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior.
Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els
costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament.
Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm.
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra
telèfon sobre taula (d): 0,20 m.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels
mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó i pressa.
ml canalitzacions, cables punts de connexió.
2.6. SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
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B - MATERIALS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0 - MATERIALS BÀSICS

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

B01 - LÍQUIDS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

B011 - NEUTRES

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori
realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a
la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i
la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les
propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi
ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de
verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat
ni per al curat.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0310400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
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- 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:

- 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%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels grànuls (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 17441): <= 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)

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
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¦ 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’ús 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
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.
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La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions
mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es
considera
necessari,
s'han
de
prendre
mostres
per
realitzar
els
assaigs
corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves
fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe
específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe
específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb
aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però
sense els fins.
S'han de
poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació,
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota
l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de
la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva
composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en
un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió
del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de
juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma
UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els
subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus
i addicions:
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+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A
i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de
la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNEEN 14647.

durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar
segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques,
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE
80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
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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 harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els
components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a
mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’aparèixer
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de
6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de
6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus
efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es
el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha
de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà
compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de
Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del
fabricant signat.
- 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:
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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.

- Guix de designació C6: > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció
s'han de designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN
13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE
GUIX LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els
transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió 'adhesivo a base de yeso para transformados de placas de
yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado'
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els
transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e
indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el
certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

B0521100,B0521200.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B052 - GUIXOS

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions
per a modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció
d'aigua, densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat

3.- UNITAT 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:
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.
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.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual: > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra
el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en
edificis,
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte
per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació
davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE
GUIX LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso
laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra
el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis
de Prestació o Característica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar
sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació
comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació
com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la
següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica
- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE
GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestació o Característica: Adherència,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestació o Característica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de
la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestació o Característica: Adherència:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestació o Característica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar
sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació
comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació
com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la
següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l'esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en
la seva documentació sobre l'ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui
aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions

tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de
control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el
capítol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE
CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el
certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el
control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es
repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a
l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec
i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a
l'obra.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS

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
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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:
Mida de partícula de la calç en pols, segons
- 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
Contingut en aire de la calç en pols, segons

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.
>= 80
UNE-EN 459-2:

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

459-2: > 10 i < 50 mm
UNE-EN 459-2: <= 12%

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta
de consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el
seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del
tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3,
determinades segons la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
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.

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN
459-1:2011
Cales
para
la
construcción.
Parte
1:
Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la
conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización
de suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta,
arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a
aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de
característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la
següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions
obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de
qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a
mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE DIFERENTS PLANTES DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS/ 10

Al
-

- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
full de característiques hi ha de figurar al menys:
Referència del albarà
Denominació comercial i tipus de calç
Contingut d'òxids de calci i magnesi
Contingut de diòxids de carboni
Finor
Reactivitat

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació
documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF
podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció,
segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques
normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat
emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre
una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents
assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris
que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNEEN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als
assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat
i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les
especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté
apareix en estat grumollós o aglomerat.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B09 - ADHESIUS
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0901000.
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
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
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

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.
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
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
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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
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%
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0A4 - VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A4A400,B0A44000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la
seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes
superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I 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.
____________________________________________________________________________

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

B0 - MATERIALS BÀSICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0A -

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A6 - TACS I VISOS

____________________________________________________________________________

FERRETERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A61500,B0A61600.

B0A -

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

FERRETERIA
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Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de
subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la
deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de
PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor
d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de
la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B0A7 - ABRAÇADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A71N00,B0A71L00,B0A71K00,B0A71G00,B0A71H00,B0A71A00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores
isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió
encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i
base amb forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de
tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser
mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el
tub revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat
a una de les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se
axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament
ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un
cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que
si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al
parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A -

B0C -

FERRETERIA

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.

PLAQUES, PLANXES I TAULERS
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B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CC5410,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.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:

flexió):
160 N
400N
210 N
550 N
250 N
650 N
16,8 x t (N)
43 x t (N)
300 N
725 N
360 N
870 N
24 x t (N)
58 x t (N)
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’expressarà amb m2 · K / W
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Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el
seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant
incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta
làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets
paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats
no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones
y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico
acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos
secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
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
Prestació o Característica: 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
Prestació o Característica: 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 Prestació o Característica:
Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestació o Característica: 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 Prestació o Característica:
Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestació o Característica: 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 Prestació o Característica:
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
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- 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 processos secundaris han
de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i
característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar
assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de
plaques que arribin a l'obra
es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent
els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I
DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats
de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec
del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats
de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el
material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de
complir les condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el
doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats
obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F15251.
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%
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- 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):
- Tolerància 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.

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

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,

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:
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- 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 genèric, 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
procediment indicades en cada assaig.

la

DF

i

els

criteris

de

les

normes

de

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.
____________________________________________________________________________
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6B -

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’establir 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 metàl·lica'
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre
següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una
superfície plana l'extrem no travat del perfil)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb
el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.
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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
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent
informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfilería 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
Prestació o Característica: 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
Prestació o Característica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar
assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i
característiques geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent
que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Gruix del recobriment
- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats
de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec
del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS
FONOABSORBENTS

B7C9 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C9R5M0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca,
escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o
planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de
la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de
ser planes i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades 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%
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- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat
pel fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini: <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):
<= valor
declarat pel fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806): >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de
les toleràncies del gruix en funció de la classe declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN
13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i
embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits
de les pluges i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de
forma clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc

-

Resistència tèrmica
Conductivitat tèrmica
Gruix nominal
Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de
material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels
valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar
assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
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- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en
una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els
assaigs d'identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es
garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si
continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J5 - SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J500ZZ.
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
elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat

amb

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de
cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la
seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C
¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦
¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦
30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
1,2
¦
5 - 35°C ¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 35°C ¦
25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 40°C ¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦
10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦
10%
¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦
¦
¦ la tracció ¦100% d'allargament
¦Shore A ¦
¦
¦
(N/mm2)
¦ (N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció
converteix en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%

de

la

humitat

de

l'aire,

i

es

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:
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Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de
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

l'aire,

MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la
converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte
converteix en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil

i

es

qual

es
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.

amb l'aire, i es

MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i
manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha
de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació
per abocament, pressió o extrusió , 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:

¦ 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.

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEORESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge:
El
producte
s'ha
d'emmagatzemar
en
el
seu
envàs
tancat
hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i
35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie.
Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament
i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi
d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

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

3.- UNITAT 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.

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
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
¦

seva

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE
GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
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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
Prestació o Característica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestació o Característica: 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
Prestació o Característica: 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

guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material
segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de
fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en
sistemes d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària:
<2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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 1042810-1)
- 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.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ00E1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de
junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-

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
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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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte
a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies
perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat,
resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat
d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre
substàncies perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al
foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als
quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificació
- Número i any de la Norma Europea del material
- Símbols corresponents al tipus i dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Valors declarats de les característiques exigides

____________________________________________________________________________
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B842 - PLAQUES DE FIBRES MINERALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B842T532.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa o banda de fibres minerals aglomerades en humit o de fibres minerals
compactades amb capacitats fono absorbents de diferents acabats per a utilitzar en
cel ras registrables.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres
defectes.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el
seu cas:
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-2)
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964): Sense amiant
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964): Ha de complir
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964): Ha de complir
Toleràncies:
- Llargària: ± 1,5 mm
- Amplària: ± 1,5 mm
- Gruix: ± 1,5 mm
- Cantell: Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en
funció del tipus de cantell
- Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º: 1/500
- Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa: 1/300 de la llargària
mesurada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500
m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Plaques de fibres minerals:
- Pes
- Coeficient d'absorció acústica
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
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de
procediment indicades en cada assaig.

la

DF

i
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criteris
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les
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84ZD510,B84Z7850.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

de

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

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb
el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 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),
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- 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
projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.

al

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZPD00,B89ZB000.
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
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic,
en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la
intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures,
naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius
modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines
de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents
adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines
de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un
catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un
enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció
química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer
sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis
i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb
brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la
superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el
temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb
brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha
de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
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Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar
senyals de putrefacció, pells ni matèries estranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid
(PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb
brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb
brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofònia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de
l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16
02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA
160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de
l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16
02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de
l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
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- 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.

- 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 hidràulica
Emmagatzematge: En
sense contacte amb

la calç aèria en terrossos o envasada.
ha de subministrar-se en pols.
llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i
el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb
brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa
i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i
vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2

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
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- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos
contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar
assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts
(INTA 16 02 26).

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF
no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o
certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la
unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20
% dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a
controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i
a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es
realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt
sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

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:

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

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8A -

MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8AZC100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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- 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 colofònia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir
coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16
02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir
coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16
02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies

-

A l'acid làctic al 5%: 15 dies
A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
A l'oli de cremar: Cap modificació
Al xilol: Cap modificació
Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
A l'aigua: 15 dies

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

2 - 8 h

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:

6 - 12 h

VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir
coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16
02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
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- 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.
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.
____________________________________________________________________________
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZA1000,B8ZAA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i
per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític,
modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada
amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de
resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o
modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és
el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es
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 colofònia (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
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16
02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir
coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16
02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦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’àcid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

2 - 8 h

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:

-

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
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

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

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
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Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:

> 4 m2/kg

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir
coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de
fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de
fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min
- 4 h

- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres:
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2

> 10 m2/kg

SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos
components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en
la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos
contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
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
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la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar
assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels
assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF
no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent
que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF
no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ
D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o
certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la
unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20
% dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a
controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i
a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es
realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt
sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE
PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats
de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec
del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres
resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C -

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

B9C1 - TERRATZO LLIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9C14422.
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
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ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de
definir que es considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:
+------------------------------------------------------------+
¦
Dimensió
¦
Tolerància
¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦ Longitud del costat ¦
± 0,3%
¦
¦ Gruix
¦
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) ¦
¦
¦
± 3 mm (per a un gruix >=40 mm) ¦
+------------------------------------------------------------+
- Toleràncies de forma:
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3%
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix
- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)
TERRATZO PER A ÚS 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.

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

>= 200 kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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
¦
+-------------------------------------------------------------+

Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a pavimentació exterior i cobertes,
- Productes per a pavimentació interior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació
comercial entregada amb el subministrament de les rajoles , hi ha de constar la
següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o
paquet o al menys al 3% de les unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat
amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
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
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Comportament davant al foc extern
- Resistència climàtica
- Resistència al trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície
(unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Absorció d'aigua
- Desgast per fregament
- Tensió de ruptura (flexió)
- Clivelles i escrostonaments a la cara vista

- Escantonaments d'arestes
- Escapçament de cantonades
- Característiques geomètriques:
- Amplària
- Llargària
- Gruix mitjà
- Rectitud d'arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de
l'UE, es podrà 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:
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions
exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no
compleixi les especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només
s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin
satisfactoris.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C -

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

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9CZ2000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius
orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els
additius
no
han
de
contenir
substàncies
que
puguin
perjudicar
les
característiques de la mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre
el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a
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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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Cordó de soldar format amb clorur de polivinil plastificat tou, càrregues, pigments
colorants i els estabilitzants necessaris per a la seva fabricació.
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres
defectes superficials.
Ha de tenir el color uniforme i la textura llisa a tota la superfície.
El diàmetre ha de ser constant en tota la llargària.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 10%
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Producte líquid a base d'un aglomerant de resines de clorur de polivinil per al
segellat de junts.
Per la seva naturalesa ha de ser fàcil d'aplicar i ha de permetre la unió de
materials de PVC sense afectar les seves característiques.
Ha de ser aplicable en fred, per mitjà d'un broc cònic adaptat al tub o a l'envàs.
Ha de tenir una estabilitat dimensional bona als canvis de temperatura.
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i ha de facilitar les dades
següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
- Rendiment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CORDÓ DE PVC:
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha
de constar la marca del fabricant i les característiques del producte.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de
manera que no se n'alterin les condicions.
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, amb la indicació de producte
inflamable.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats, a una temperatura entre 5°C i
30°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9P -

MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

B9PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS

____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U -

MATERIALS PER A SÒCOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U7 - SÒCOLS DE FUSTA
B9PZ1400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Materials auxiliars per a la col·locació de paviments sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Cordó de PVC
- Segellant líquid de PVC

B9U7U110.

CORDÓ DE PVC:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sòcol de fusta de secció rectangular.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
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- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits,
grumolls ni d'altres defectes en el revestiment.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la
textura uniformes.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres
defectes.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Llargària: >= 100 cm
Gruix: >= 0,8 cm
Duresa (UNE 56-534): 2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810): 8% - 13%
Toleràncies:
- Llargària: + 5 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
FUSTA DE ROURE:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
Densitat: 0,7 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís: >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D
< 2 mm, Nusos negres de D < 1 mm
FUSTA DE CASTANYER:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
Densitat: 0,55 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís: >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D
< 2 mm, Nusos negres de D < 1 mm
FUSTA DE PI:
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura
uniformes.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe II
Densitat: 0,5 - 0,6 kg/dm3
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D
< 50% amplària peça, Nusos negres de D < 20% amplària peça
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d’agressions
mecàniques.
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie.
S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAS -

MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS

BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BASA82VE,BASA71B2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Porta tallafocs formada per un conjunt
bastiment i la porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica

de

perfils

i

mecanismes

que

formen

el

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
¦
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¦ 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 massissa protegit
¦
¦
¦amb xapa no tumescent
¦
¦
¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar
¦
¦
¦i tauler de partícules ignífug i xapat
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦Metàl·lica ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,
¦
¦
¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
¦
¦
¦mitjançant adhesiu ignífug
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
Dimensions:
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta,
plafons i material de reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha
de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de
tractament protector contra els fongs i els insectes.
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les
fustes emmetxades no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants
s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: >= 7
- Porta de dues fulles: >= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: >= 2
- Porta de dues fulles: >= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la
porta i que la tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el
nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un
punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a
portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha
d'estar dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN
1125.
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de
classificació de nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d'ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc
incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc
d'accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):

-

- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les
persones
Projecció de la barra (vuitè dígit):
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
Tipus d'operació de la barra (novè dígit):
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per
tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt
haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant.
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas
de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para
salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para
salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de
ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació,
ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial
que l'acompanya:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
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- 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
procediment indicades en cada assaig.

la

DF

i

els

criteris

de

les

normes

de

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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 1155.
Els dispositius de retenció electromagnètica han d'estar classificats d'acord amb el
sistema de classificació de 6 dígits establert per la norma UNE-EN 1155:
- Categoria d'ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc
incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc
d'accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 5: 50 000 cicles
- Grau 7: 500 000 cicles
- Força de retenció del retenidor (tercer dígit):
- S'identifica conforme als valors de la taula 1 de la norma UNE-EN 1155
- Aptitud per a ús sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart
dígit):
- Grau 1: Apte
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
- Grau 0: sense especificar la resistència
- Grau 1: dèbil resistència
- Grau 2: resistència mitja
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
Cada dispositiu de retenció electromagnètica ha d'anar marcat de manera clara e
indeleble (ja sigui sobre el mateix producte, en una etiqueta fixada al dispositiu,
a les instruccions d'instal·lació o a l'embalatge) amb la següent informació com a
mínim:
- Nom del fabricant o marca o algun altre mitjà d'identificació
- Identificació del model o producte
- Classificació segons el sistema de classificació de la norma UNE-EN 1155
- Potència consumida i tensió nominal d'alimentació
- Referència a la norma EN 1155
- Any i setmana de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BAWS1B20.

Subministrament: Empaquetats en caixes.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) ha d'anar acompanyat
de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nombre o marca d'identificació del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 1155+A1
- La designació i prestacions d'acord amb el sistema de designació de la norma EN
1155
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents.
S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual
- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment

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

____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAW - AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
BAWS -

AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN
1155:2003
Herrajes
para
la
edificación.
Dispositivos
de
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

retención

____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ -

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZG1120.
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 accessoris.
- 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 oscil·lo batents:
- Frontisses, ferramenta oscil·lo batent amb cremona i compàs oscil·lo batent,
tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les
dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o
en el seu defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats
aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm
FRONTISSES D'UN SOL EIX
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8
dígits (UNE-EN 1935):
- Categoria de servei (primer dígit)
- Grau 1:
Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic
cuidat, baixa freqüència d'ús)
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o
per altres persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on
existeixi un risc d'accident o mal ús)
Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb
frontisses (segon dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles

- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per
aquestes portes veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat
per a l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a
l'efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi
ha
catorze
graus
depenent
de
la
combinatòria
de
les
anteriors
classificacions.
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en
portes tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han
d'anar marcades amb els següents elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta
exterior la classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de
referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les
frontisses en la instal·lació o en servei.
PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits
(UNE-EN 12209):
- Categoria d'ús ( primer dígit):
- Grau 1: Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat
de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A: 50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
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- Grau R: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3:
> 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de
tancament <=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de
tancament <=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9:
> 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de
tancament <=15 N
Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al
fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0:
Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de
temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a
+80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a
+80C.
Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R:
Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del
interior
Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi

- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel
fabricant
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A: Mínim tres elements retenidors
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors
- Grau C:
Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions
efectives.
- Grau D: Mínim sis elements retenidors
- Grau E:
Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions
efectives
- Grau F: Mínim set elements retenidors
- Grau G:
Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions
efectives
- Grau H:
Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions
efectives
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada,
la identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma
europea (UNE-EN 12209).
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum
(quart dígit)
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar
col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen
seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d'ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa,
moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure
taula 1 UNE-EN 1154.
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat
en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FRONTISSES D'UN SOL EIX
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
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- 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:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras,
pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.

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)

BE5 -

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de
puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
CONDUCTES RECTANGULARS

BE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE51LQ11.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada
amb resines termoenduribles en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i
paper Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior i amb unió
longitudinal en una aresta.
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.
Densitat aparent: 70 kg/m3

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

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

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

BEJ -

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FRONTISSES D'UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y
métodos de ensayo.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per peces soltes.
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
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas
complementarias denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de
Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de
racionalizar su consumo energético.

UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ

BEJ1V001,BEJ23622.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per
a connectar a corrent monofàsic.
Fan-coil per a recolzar sobre el paviment de tipus consola vertical i per a
connectar a corrent monofàsic.
Fan-coil de tipus mural per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, per a muntar
superficialment, amb ventiladors centrífugs.
Fan-coil de sostre de tipus cassete per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, amb 4
vies de sortida d'aire i per a muntar superficialment, amb ventiladors centrífugs.
Fan-coil per a acoblar a conductes, per a sistemes d'instal·lació de 2 o 4 tubs, amb
ventiladors centrífugs.
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté
els punts de fixació de tot el conjunt
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tub d'aletes de coure o d'alumini
- Ventilador centrífug d'una o diverses turbines i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada i aïllada que suporta tots els elements
- Les cares frontal i posterior han d'estar tapades amb cobertes amovibles de planxa
d'acer esmaltada al foc
- A la cara superior hi ha una reixeta de sortida d'aire, d'aletes orientables
- Hi ha d'haver un commutador d'engegada i de selecció de velocitat de gir del
ventilador
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
- Carcassa metàl·lica formada per una envoltant de planxa d'acer amb acabat lacat,
amb les boques d'entrada i sortida d'aire
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la
velocitat de gir
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
- Sortides d'aire amb dispositiu per a acoblar conductes
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la
velocitat de gir
Ha de tenir les connexions següents:
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador
- Evacuació de l'aigua condensada
- Energia elèctrica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin
funcionals.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb
seguretat i no representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot
en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials
han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que
l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el
més petites possible.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat

per l'aigua que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que
puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos,
esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o
material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i
deterioraments mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs
elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent. Una
fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots
els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que
qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte
al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament
perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti
difícil col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció
suficient contra els contactes accidentals amb les parts actives.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament
arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta
de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol
característic generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que
puguin ser retirades quan es connecten els conductors.
Tensió elèctrica: monofàsica 230 V a.c.
Característiques tècniques:
+-------------------------------------------------------------+
¦ Potència ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat ¦
¦frigorífica¦ aire ¦ aigua ¦
d'entrada ¦
¦
¦
¦
(kW)
¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦
(°C)
¦ (kg)¦
(A)
¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦
¦
1,7
¦ <=350 ¦ 0,25 ¦
7
¦ 18 ¦
0,7
¦
¦
2,3
¦ <=525 ¦ 0,30 ¦
7
¦ 21 ¦
0,7
¦
¦
2,9
¦ <=700 ¦ 0,37 ¦
7
¦ 26 ¦
0,7
¦
¦
4,1
¦<=1000 ¦ 0,50 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3
¦
¦
4,7
¦<=1000 ¦ 0,80 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3
¦
¦
5,8
¦<=1000 ¦ 1,00 ¦
7
¦ 47 ¦
1,3
¦
¦
7
¦<=1400 ¦ 1,30 ¦
6
¦ 47 ¦
1,3
¦
+-------------------------------------------------------------+
Temperatura seca de l'aire: 25°C
Humitat relativa: 43%
Pressió de prova de l'intercanviador: >= 4 bar
Tensió elèctrica: 230 V, corrent monofàsic
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos.
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Parte 1: Requisitos generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Característiques del motor i del ventilador
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor
El fabricant ha de subministrar la següent documentació:
- Dimensions i característiques generals
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell
- Esquema elèctric i connexionat
- Instruccions de muntatge
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels
equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Comprovar
que
els
fan-coils
estiguin
identificats,
tinguin
placa
de
característiques i compleixin els requisits especificats en projecte. Comprovar:
- Fan-coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió. Ventiladors: tipus de
filtre, cabals, tipus de vàlvules, frigories/hora, kCalories/hora.
- Instal·lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i aïllaments
de cables.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat als fan-coils
rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control
s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a
l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.

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.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
____________________________________________________________________________
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEK9 - DIFUSORS CIRCULARS

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEK1M001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BEK9M001.

Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, de 150 a 300 mm de diàmetre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts
deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o
durant la instal·lació.
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin
produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
Ha d'estar format per diferents troncs de con concèntrics, de conicitats divergents,
acoblats a un coll cilíndric curt i a un cèrcol que fracciona el doll d'aire que
entra pel coll.

Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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

Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BF11HD00,BF11HA00,BF11H900,BF11H700,BF11H800,BF11H500.

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
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8' i 6

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte.
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.
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.
Característiques dimensionals:
+--------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Diàmetre exterior ¦ Gruix de la paret (mm)¦
¦
tub
¦
teòric (mm)
¦
(DIN 2440)
¦
¦ (rosca
¦--------------------¦-----------------------¦
¦UNE 19-009)¦ Valor ¦ Tolerància ¦ Valor ¦ Tolerància ¦
¦-----------¦-------¦------------¦---------¦-------------¦
¦
1/8'
¦ 10,2 ¦
± 0,4
¦
2
¦
-0,25
¦
¦
1/4'
¦ 13,5 ¦ +0,5/-0,3 ¦
2,3
¦
-0,30
¦
¦
3/8'
¦ 17,5 ¦ +0,3/-0,5 ¦
2,3
¦
-0,30
¦
¦
1/2'
¦ 21,3 ¦ +0,5/-0,3 ¦
2,6
¦
-0,30
¦
¦
3/4'
¦ 26,9 ¦
± 0,4
¦
2,6
¦
-0,30
¦
¦
1'
¦ 33,7 ¦ +0,5/-0,4 ¦
3,2
¦
-0,40
¦
¦
1'1/4
¦ 42,4 ¦ +0,5/-0,4 ¦
3,2
¦
-0,40
¦
¦
1'1/2
¦ 48,3 ¦ +0,5/-0,4 ¦
3,2
¦
-0,40
¦
¦
2'
¦ 60,3 ¦ +0,5/-0,6 ¦
3,6
¦
-0,50
¦
¦
2'1/2
¦ 76,1 ¦ +0,5/-0,8 ¦
3,6
¦
-0,50
¦
¦
3'
¦ 88,9 ¦ +0,6/-0,9 ¦
4
¦
-0,50
¦
¦
4'
¦114,3 ¦ +0,7/-1,2 ¦
4,5
¦
-0,60
¦
¦
5'
¦139,7 ¦ +1,1/-1,2 ¦
5
¦
-0,60
¦
¦
6'
¦165,1 ¦ +1,4/-1,2 ¦
5
¦
-0,60
¦
+--------------------------------------------------------+
Llargària: 4 - 8 m
Qualitat de l'acer (DIN 1629): ST-35
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629): 350 - 450 N/mm2
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629):
- Carboni: <= 0,18%
- Fòsfor: <= 0,05%
- Sofre: <= 0,05%
Pressió de treball (UNE 19-002): <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002): >= 32 bar
Toleràncies:
Llargària:
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
____________________________________________________________________________
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEW5B000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els
adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del
conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

BF1 - TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA

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

____________________________________________________________________________

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE DIFERENTS PLANTES DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS/ 46

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió
nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte
i no estigui adequadament identificat.
____________________________________________________________________________
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de
combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i
homologacions dels materials.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del
projecte. (temperatures màximes i mínimes, i espessors).
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a
aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i
característiques tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el
material segons criteri de la DF.

BFQ3 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFQ32CLA,BFQ33CGA,BFQ32CEA,BFQ32CCA,BFQ33CBA,BFQ33C6A.
BFW -

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de
l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin
desenvolupar microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una
acumulació accidental del condensat.
Llargària: 2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C - 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53-127): Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE 'Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios'.

BFW11D20,BFW11A20,BFW11920,BFW11720,BFW11820,BFW11520.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra
les pluges, les humitats i els impactes.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes,
derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les
d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
BG1A - ARMARIS METÀL·LICS
____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BG1A0940.
BFY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY11D20,BFY11A20,BFY11920,BFY11720,BFY11820,BFY11520,BFYQ3080.

Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.
S'han considerat els tipus de serveis següents:
- Interior
- Exterior

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives,
etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i
no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació
en cap de les seves aplicacions.

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.

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.

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
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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

3.- UNITAT 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
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG151522.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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BG2 -

- 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

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG21H710.

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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en
milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

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

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22H710.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
sobrepassar els 1,5 m.

no

ha

de

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

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

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.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en
milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual
o les comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN
50086-1 i UNE EN 50086-2-4.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies,
capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de
la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja
sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I
ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la
partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o
etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del
plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents
assaigs (UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a
un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat
del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN
50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig
concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2D - SAFATES METÀL·LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2DG6K0,BG2DG6H0,BG2DG6F0.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.
REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial
-Marca d'identificació del producte concret
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG317220,BG312330,BG312690,BG317330.
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.
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S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació
UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K
(AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de
la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes
UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la
seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a
l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la
seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al
conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i
verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc
i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de
groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-

603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per
a la identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus
Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per
a la identificació de la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular.
Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores
aislados de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada
0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada
0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i
protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al
que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
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- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de
conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs
especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del
lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig
especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1
assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que
hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot
d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri
de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat 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 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de
los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i
homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar
que
les
característiques
dels
elèctrodes
es
corresponguin
a
l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del
REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als
indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte,
s'actuarà segons criteri de la DF.

BG380700.
____________________________________________________________________________
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a
240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de
la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG415GKK,BG415D9B.
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
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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 UNEEN 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
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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,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia,
de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de
potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas
y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
(IEC 60947-2:2006).
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
(IEC 60947-2:2006).
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
(IEC 60947-2:2006).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits
exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de
mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin
les adequades.

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser
acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del
fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la
construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN
61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
tècniques documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons
criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la
partida.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG42SMRN,BG426B9H.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb
interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament
amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i 'Lliure
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mecanisme' en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i
desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents
de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb
components contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries
plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin
visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han
d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar
marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades
sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic
magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants
diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial
residual de funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex
B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a
freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components
continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries
plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar
situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui
instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida,
aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar
marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols,

volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si
procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components
continues amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics
amb els que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del
interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant
hi ha d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les
requerides en l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que
formi part integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex
B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre
perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti
el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic
magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació
de l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

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
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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.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BG474B4A.

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.

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.
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.

BG47 - INTERRUPTORS MANUALS

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'element d'accionament ha de ser accessible.
El comandament ha de ser manual.
Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants.
El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades sobre
el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al
mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
- Marcat suplementari de seccionadors
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor
està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús.
- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i
la potència disipada de l'element recanviable.
- Referència a aquesta norma
- Grau de protecció del material sota l'envolvent.
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant:
- Tensió assignada d'aïllament
- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel
seccionament, o quan estigui determinada.
- Grau de contaminació, si és diferent de 3
- Servei assignat
- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable.
- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable
- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació
de l'interruptor.

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.

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

____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN
60947-3:2000
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.

BG6 -

MECANISMES

BG61 - CAIXES PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
BG61CEC6.
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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.
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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

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:
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No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin
les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser
acceptat o rebutjat tot o part del material.

UNE 20315:1994
análogos.

____________________________________________________________________________

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG6211E2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció,
de commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i
accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de
ser aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de
l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura
i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN
60947-3:2000
Aparamenta
de
baja
tensión.
Parte
3:
Interruptores,
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y
análogas. Parte 1: Prescripciones generales.

Bases

de

toma

de

corriente

y

clavijas

para

usos

domésticos

y

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.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG63 - ENDOLLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG63815K,BG63B153.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de
tancament aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes
laterals per a contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir
tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de
contacte adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
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Temperatura: <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la
clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que
tenen tensió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes,
armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva
qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT 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

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.

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.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits
exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de
mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin
les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser
acceptat o rebutjat tot o part del material.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW21000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o
safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BGW15000,BGW1A000.

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de
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tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials,
tallacircuits,
caixes
seccionadores,
interruptors
manuals
i
protectors
de
sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de
protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW38000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de
protecció.

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

____________________________________________________________________________

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

BH61RHFA.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000,BGW42000,BGW48000,BGW47000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues
hores d'autonomia, com a màxim.
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:
- Incandescència
- Fluorescència
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i
maniobra, limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions.
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o
semiencunyats per a les entrades de conductors elèctrics.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les
parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i
al foc.
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Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Potència nominal:
+---------------------------------------------+
¦Tipus
¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦
¦Potència (W) ¦
<= 12
¦
<= 8
¦
+---------------------------------------------+
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Superfície il·luminada (m2):
+---------------------------------------------+
¦Tipus
¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦
¦S (m2)
¦
>= 28
¦
>= 60
¦
+---------------------------------------------+
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE
20062): >= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223
Aïllament (REBT): Classe II A
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de
iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN
60928:1997
Aparatos
auxiliares
para
lámparas.
Balastos
electrónicos
alimentados
en
corriente
alterna
para
lámparas
fluorescentes
tubulares.
Prescripciones generales de seguridad.
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para
lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión
oficial EN 60925: 1991).
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

emergencia

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques
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.

i

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FLUORESCÈNCIA:
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.

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

con lámparas

de

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

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

BM11 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM111120.
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
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-

Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
Detector de CO
Detector autònom de CO

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció
i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar
fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-7.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma
activant un senyal lluminós.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el
que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es
restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma,
excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels
detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector.
L'indicador visual haurà de ser visible des d'una distància de 6 m amb intensitat
de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions
elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat
manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de
la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus components sensibles al calor,
exceptuant els components amb funcions auxiliars, s'ha de trobar a una distància >=
15 mm de la superfície de muntatge del detector.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma
activant un senyal lluminós.
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦
¦ detector ¦
típica
¦
màxima
¦
resposta ¦
resposta ¦
¦
¦ aplicació ¦ aplicació ¦
estàtica ¦
estàtica ¦
¦
¦
¦
¦
mínima
¦
màxima
¦
¦
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A1
¦
25
¦
50
¦
54
¦
65
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A2
¦
25
¦
50
¦
54
¦
70
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
B
¦
40
¦
65
¦
69
¦
85
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
C
¦
55
¦
80
¦
84
¦
100
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
D
¦
70
¦
95
¦
99
¦
115
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
E
¦
85
¦
110
¦
114
¦
130
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
F
¦
100
¦
125
¦
129
¦
145
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
G
¦
115
¦
140
¦
144
¦
160
¦
+------------------------------------------------------------------+
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes
anteriors. El sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de
resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una
característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits de temps de resposta
per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire elevades.
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat
visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués
disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar
també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les

inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la
posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part
integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible
des d'una distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de
color vermell o bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat
d'alarma del detector.
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per
exemple, indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit
obert d'aquests dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del
detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que
detecti la separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el
que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es
restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma,
excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels
detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector.
L'indicador visual haurà de ser visible des d'una distància de 6 m amb intensitat
de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot
incloure dispositius reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els
canvis en l'atenuació d'un feix òptic.
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 5412.
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell,
integrat, que permeti identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i
que ha de romandre encès fins que s'anul·li la condició d'alarma.
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es
puguin donar en aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del
detector.
DETECTORS DE CO:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció
i un cos amb l'element detector collat manualment a la base.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma
activant un senyal lluminós.
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.
Concentració de CO d'alarma: <= 100 ppm
Tensió d'alimentació (corrent continu): 25 V
Si són detectors autònoms:
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal
d'alarma posant en marxa un extractor.
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic): 230 V a.c.
- Temperatura de treball (T): - 10°C <= T <= + 45°C
- Humitat relativa de treball: <= 95%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes,
temperatura ambient <= 30°C.

de

la

intempèrie

i

a

3.- UNITAT 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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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de
calor. Detectores puntuales.
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores
de calor. Detectores puntuales.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de
humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz
transmitida o por ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores
de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz
transmitida o por ionización.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores
de humo. Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.
DETECTORS DE CO:
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de
carbono.
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido
de carbono.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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 5412)
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la
classificació de la norma EN 54-5

S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment
suficient per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra
la totalitat d'aquesta informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a
les fulles tècniques corresponents sobre cada detector, o a la documentació tècnica
que l'acompanya.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-7
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim,
la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda
en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c)
i e) sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la
informació proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser
accessible durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim,
la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda
en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b),
c), e) i f) sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la
base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la
informació proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser
accessible durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust
'in situ' de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a
mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software
continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b),
c), d) i f) sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la
base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la
informació proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser
accessible durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències
establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips
i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa
de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les
especificacions del projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants
de
subjecció
de
portes
(si
n'hi
ha)
(marca,
tipus,
especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de
realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
____________________________________________________________________________
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM1 -

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

BM14 - POLSADORS D'ALARMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM141202.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma
d'incendis, per a muntar superficialment o encastar.
S'han considerat els tipus de polsadors següents:
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element
fràgil (rearmables)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de
complir.
L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a
l'usuari quan s'accioni.
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara
d'accionament, els símbols i textes de la cara frontal i l'accés de l'eina especial
(si n'hi ha) així com els orificis d'entrada de cables i els cargols.

A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.
Intensitat admisible: <= 80 mA
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354): IP-40X
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores
manuales de alarma.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent
informació:
- Referència a la norma EN 54-11
- El nom o marca comercial del fabricant
- Definició del model (tipus A o tipus B)
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l'entorn)
- Designació dels terminals e connexió
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim,
la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software
continguda en el polsador, si és el cas
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una
explicació a la documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat
i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de
ser accessible durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències
establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips
i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la
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)
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- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants
de
subjecció
de
portes
(si
n'hi
ha)
(marca,
especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

tipus,

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de
realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
____________________________________________________________________________
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM3 -

EXTINTORS

BM31 - EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM312611.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparell autónom que
un foc per l'acció
dissenyats per a
funcionament te una

conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre
d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de
massa menor o igual a 20 kg.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon
a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per
un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a
Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat
per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997,
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre
Equipos a Presion.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que
correspon l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències
establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips
i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte,
s'ha de verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i
la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms
d'Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d'equips
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
____________________________________________________________________________

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

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

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

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BMY11000,BMY31000,BMY14000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i
dels raigs del sol.

- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I
INTEGRACIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BP4 -

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un
element.

BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

BP434A50,BP43F430.

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

VÀLVULES DE COMPORTA

BN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN1115A0,BN111590,BN111580,BN111570,BN1115D0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:

CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

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

Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han
d'estar cablejats en capes concèntriques o en grup.
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21
mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material
termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir
les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat
ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable
reunits que conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques
addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una
superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser
clarament identificables i s'han de correspondre de manera raonable amb els colors
normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels
elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un
parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en
capes concèntriques o formant unitats).
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
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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.

Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables
para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2:
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz.
Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2:
Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables
para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2:
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz.
Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.
____________________________________________________________________________

D - ELEMENTS COMPOSTOS

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.

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

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

D070A4D1,D0701641.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado
genéricos.
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN
EDIFICIS:
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1:
Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1:
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz.
Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1:
Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1:
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz.
Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
CONNEXIONAT:
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2:

D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar
entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent
els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia
del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència
i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.
____________________________________________________________________________
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D07J - PASTES DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D07J1100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una
duresa Shore C >= 50.
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A): 17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua: >= 5°C
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar
entre 5°C i 40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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1-

CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

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

1G - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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

1G6 - MECANISMES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

1G6TM002,1G6TM005,1G6TM001,1G6TM003,1G6TM004,1G6TM006.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixa de mecanismes per a punt de treball equipada amb preses de corrent i preses de
veu i dades, amb o sense interruptor automàtic magnetotèrmic de protecció,
col·locada superficialment o encastada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació de la caixa
- Col·locació dels mecanismes
- Execució totes de les connexions elèctriques i les de comunicacions
- Comprobació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
COL.LOCACIÓ DE LA CAIXA:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a dintre de les caixes, i per les finestres
previstes pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les
altres parts de la instal·lació elèctrica.
Si la caixa ha de quedar encastada al parament, aleshores, ha d'anar collada amb
guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat, preparada per rebre el
marc i els embellidors.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC:
UNE-EN
60898-1:2004
Accesorios
eléctricos.
Interruptores
automáticos
para
instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna.
UNE-EN 60947-7-1:2003 Aparamenta de baja tensión. Parte 7-1: Equipos auxiliares.
Bloques de conexión para conductores de cobre.
UNE-EN 60947-7-2:2003 Aparamenta de baja tensión. Parte 7-2: Equipos auxiliares.
Bloques de conexión de conductores de protección para conductores de cobre.
CONNECTORS DE VEU I DADES:
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).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

MECANISMES ELÈCTRICS:
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.
Els mecanismes han de quedar fixats sòlidament a la caixa pels punts de subjecció
previstos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.

CONNECTORS DE VEU I DADES:
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Els mecanismes han de quedar fixats sòlidament a la caixa pels punts de subjecció
previstos.

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
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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la
DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
____________________________________________________________________________
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E612 - PARETS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E6126R1K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues
cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures
elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4
del CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha
de ser més petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en
l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat
dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes
d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap
altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats
per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets.
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb
maó calat de la mateixa modulació.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal
que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai
s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació
prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i
mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6
i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm
d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els
treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho
permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal
i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
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normalment conformen la unitat.
E66EM101.
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 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.

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

CONTROL 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.

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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 3 de agosto de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica NTEPML/1976, «Particiones-Mamparas de Aleaciones ligeras».

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E8 - REVESTIMENTS
E66 - DIVISÒRIES AMB MAMPARES
E84 - CELS RASOS
E66E - DIVISÒRIES AMB MAMPARES AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, FIXES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E842M100,E842M101,E8443260.
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:
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
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.
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals
(revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)

deteriorats

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.

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat
de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o
inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E898K2A0,E89F5BJC.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials
diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el
cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries
i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura
d'acabat

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.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de
completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

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.
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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.

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les
especificacions de 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%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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 85042 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.
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.

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
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
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és
ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del
CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE
EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
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____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9U -

SÒCOLS

E9U7 - SÒCOLS DE FUSTA

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%
FUSTA DE PI:
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9U7U110.

____________________________________________________________________________

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

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la fusta de roure o de castanyer:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
En la fusta de pi:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Preparació de les peces del sòcol
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols

EAQ -

CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni
d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport,
formant una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els
junts entre les peces han d'estar massillats.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament: <= 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el
local estigui envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha
de ser net.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
FUSTA DE PI:
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de
fregar amb paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat
superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAQE1183.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta,
frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: <= 3 mm (enfora)

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta
no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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 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

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.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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 en caso de incendio DB-SI.

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.

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

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS
D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

EN

CAS

____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAS -

PORTES TALLAFOCS

EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EASA82VE.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o
automàtic per termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes
d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes
d'apertura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de
completar l'execució de la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats
els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS
D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

EN

CAS

____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAW -

AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

EAWS - AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAWS1B20.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents, col·locats amb
fixacions mecàniques
S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual
- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició
- Col·locació del retenidor i de la placa ferromagnètica en la seva posició
definitiva
- Execució de totes les connexions
- Comprovació de la partida d'obra
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
La prova de funcionament ha d'estar feta.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

- Segellat de les unions
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
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.

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

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte,
colzes, reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir
aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de
treball i la rigidesa del plafó.
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals.
La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà
cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS
EE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE51LQ10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
- Col·locació dels suports dels conductes
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >=
10°C.
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de
conductos. Requisitos de resistencia.

EEJ1V001,EEJ1V002,EEJ1V003.

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb
l'equip, o en el seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a
les especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi
a la seva unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els
corresponents subministraments.
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les
unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a
l'equip en cas de reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control,
maniguets antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part
desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal
especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Fan-coils horitzontals de sostre, col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament
- Connexió del circuit d'aigua
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.

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

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos
de planchas de material aislante.
____________________________________________________________________________
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEJ - UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ
EEJ1 - FAN-COILS HORITZONTALS DE SOSTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de
condicionament.
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa
corresponent.
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat
ambient.
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar
connectat als mateixos.
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i
manipular el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir
vibracions o sorolls inacceptables.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2 mm

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.
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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 fan-coils:
- Control de la situació dels fan-coils
- Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i
condensats.
- Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació dispositius de
purga.
- Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament dels
fan-coils: Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals
d'aire, consum elèctric, funcionament dels elements de regulació i presència de
filtres.
- 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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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.
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de
comprovar especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar
mostrejar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEJ - UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ
EEJ2 - FAN-COILS VERTICALS TIPUS CONSOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEJ23622.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fan-coils verticals de tipus consola, col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament
- Connexió del circuit d'aigua
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de
condicionament.
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa
corresponent.
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat
ambient.
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar
connectat als mateixos.
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i
manipular el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir
vibracions o sorolls inacceptables.
Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb
l'equip, o en el seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a
les especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi
a la seva unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els
corresponents subministraments.
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les
unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a
l'equip en cas de reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control,
maniguets antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part
desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal
especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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 fan-coils:
- Control de la situació dels fan-coils
- Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i
condensats.
- Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació dispositius de
purga.
- Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament dels
fan-coils: Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals
d'aire, consum elèctric, funcionament dels elements de regulació i presència de
filtres.
- 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.
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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.
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de
comprovar especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar
mostrejar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

S'ha de comprovar que les
especificades al projecte.

característiques

del

producte

corresponen

a

les

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
____________________________________________________________________________

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

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
EEK9 - DIFUSORS CIRCULARS

EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK9M001.
EEK1M001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge.
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de
muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament
i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de
brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del
terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària
superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia
mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

CONDICIONS GENERALS:
El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha de quedar pla sobre el suport.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària
superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia
mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
____________________________________________________________________________
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EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF1 - TUBS D'ACER NEGRE
EF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF11HD23,EF11HA23,EF11H923,EF11H723,EF11H823,EF11H523.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb
unions soldades , roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris
en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment,
encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i
situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants,
etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- 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.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de
col·locar enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per
mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció
(accessoris roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
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 canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >=
250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm
de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.

En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment
evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm.
Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin
l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han
d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+------------------------------------------+
¦
Diàmetre ¦ Distància entre suports (m)¦
¦
nominal ¦----------------------------¦
¦
¦ trams
¦
trams
¦
¦
¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦-------------¦------------¦---------------¦
¦ 1/8'
¦ 1,8
¦
1,5
¦
¦ 1/4'
¦
2
¦
1,6
¦
¦ 3/8'
¦ 2,5
¦
1,8
¦
¦ 1/2' - 3/4' ¦
3
¦
2,5
¦
¦
1'
¦
3
¦
2,8
¦
¦1'1/4 - 2'
¦ 3,5
¦
3
¦
¦ 2'1/2
¦ 4,5
¦
3,5
¦
¦
3'
¦ 4,5
¦
4
¦
¦
4' - 5'
¦
5
¦
5
¦
¦
6'
¦
6
¦
6
¦
+------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment
amb tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau
dinamomètrica fins el valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un
dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuració bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que
s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el
traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons
l'ús de la instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica
establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la
norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de
soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els
equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels
realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de
deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.

la

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

controls

i

dels

assaigs
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.

instal·lació,

en

cas

de

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

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.

EFQ -

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

____________________________________________________________________________

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFQ32CLK,EFQ33CGK,EFQ32CEK,EFQ32CCK,EFQ33CBK,EFQ33C6K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una
generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems
longitudinals encadellats
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una
generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i
situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes
(sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de
fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i
tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques
globals per al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima
que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar
tot el material afectat.
____________________________________________________________________________
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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%

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
EG151522.

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
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat
o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

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,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

____________________________________________________________________________
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
EG21H71J.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento
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EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG1A - ARMARIS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

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:
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

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.

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

EG1AV001,EG1AV002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que
constitueixin un mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra
la corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm

- 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.

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.

____________________________________________________________________________
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG22H715.

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.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4:
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

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.
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Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm

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

SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons,
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà
aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o
expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els
accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i
característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a
les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les
restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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.).

EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG2D - SAFATES METÀL·LIQUES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

EG2DG6K5,EG2DG6H5,EG2DG6F5.

____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

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:

EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG317224,EG312336,EG312696,EG317334.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió
baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de
tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC),
UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers
termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió,
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de
l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir
després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la
fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del
possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han

de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un
edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament
subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una
distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es
disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb
el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers
per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot
l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a
subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el
neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha
d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en
combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5
m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es
farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer,
resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes
dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la
corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del
conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en
treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments
ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable
mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en
els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel
cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els
tensors que incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els
extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió
màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i
en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa
grans al conductor.
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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.

EG380702.

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.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre
els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

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.

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

CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització
d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol,
aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors,
interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer
dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament
mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà
treure'l de la bobina.

cura

que

el

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

bé

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.

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.

____________________________________________________________________________

o sostre, o

conductor

no

pateixi

torsions

ni

danys

en

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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.
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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.

circuit.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

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.

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.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EG4 -

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.

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG415GKK,EG415D9B.
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

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia,
de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de
potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas
para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas
y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la
DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació
de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als
requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del
quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui
d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN
61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats,
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.
En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb
interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament
amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts
de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions
normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a
les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar
aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar
aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel
mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar
feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

____________________________________________________________________________
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

EG42SMRN,EG426B9H.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos
domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la
DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació
de circuits i l'execució real.

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als
requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del
quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui
d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN
61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats,
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.
En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG47 - INTERRUPTORS MANUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG474B4E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element
simple.
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o
especificades per la DF
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts
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de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel
mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la
derivació.
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions
normals exigides en les normes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa que l'exigida al quadre
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a
les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es
verificarà que els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta
connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les
especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I 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
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN
60947-3:2009
Aparamenta
de
baja
tensión.
Parte
3:
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

el

Reglamento

Interruptores,

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació
de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als
requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del
quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui
d'acord a l'especificat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats,
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.
En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG48B44CJ1V4.

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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents.
S'han contemplat els següents tipus:
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
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CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts
de connexió.
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament
especialment preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre
per a aquests proposits.
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel
fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del
fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es
verificarà que els conductors estan sense tensió.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les
especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels
quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la
DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que
s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació
de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als
requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de
contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del
quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui
d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en
cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN
61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats,
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels
mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho.
En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 -

MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EG61CEC6,EG63815K,EG6211E2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i
els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i
marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o
muntats superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a
l'intempèrie o a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes
per
a
mecanismes,
interruptors,
commutadors,
endolls,
polsadors,
portafusibles o reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS,
COMMUTADORS,
ENDOLLS,
POLSADORS,
PORTAFUSIBLES
O
REGULADORS
D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que
hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar
connectats als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al
suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de
mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de
condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge
superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts
mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha
de produir danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer
sense cap dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les
grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar
entre tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel
fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la
instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de
quedar al mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de
quedar a la cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el
paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista
per tal que la tapa quedi al mateix pla que el
paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a
l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres
de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

INTERRUPTORS,
COMMUTADORS,
ENDOLLS,
POLSADORS,
PORTAFUSIBLES
O
REGULADORS
D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y
análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es
corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la
tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la
DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica
(tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions
del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a
les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la
lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

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).

EH2 -

LLUMS DECORATIUS ENCASTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH22V001,EH22V002,EH22V003,EH2LV004,EH22V005.
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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de
les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual
instal·lació.
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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.

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 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.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
____________________________________________________________________________
EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 -

ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH61RCFA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada
superficialment o encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades encastades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica
(tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions
del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a
les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la
lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els

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
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la
instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb
diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
____________________________________________________________________________
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I
SEGURETAT
EM1 -

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

EM11 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM11V001,EM111120,EM11V002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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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

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

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 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

DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la
zona que han de protegir.
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha
de protegir.
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24
V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a
l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació
i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons
especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar
(amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen),
comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de
climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en
escales d'evacuació (si està previst).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I
SEGURETAT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i

EM1 -

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

EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM12V001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el
circuit a la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
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Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb
facilitat.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la
zona.
Alçària des del paviment: 1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a
l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació
i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons
especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar
(amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen),
comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de
climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en
escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el
funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de
detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

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

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

EM13 - SIRENES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM13V001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sirenes
electròniques
muntades
a
l'interior
o
a
l'exterior,
i
sirenes
electromecàniques muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el
circuit a la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la
pluja.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a
l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació
i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons
especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:
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- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar
(amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen),
comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de
climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en
escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el
funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de
detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I
SEGURETAT
EM1 -

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

EM14 - POLSADORS D'ALARMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM141202.
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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre
d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a
l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació
i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons
especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar
(amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen),
comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de
climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en
escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el
funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de
detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I
SEGURETAT
EM3 -

EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31V001,EM31261J.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.

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
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- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i
accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura,
de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF.
S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc
més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I
SEGURETAT
EMS -

SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMSB31P1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en
la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament
vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

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

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:
- 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

CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per
fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización
evacuación.
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____________________________________________________________________________

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

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

____________________________________________________________________________

EN1 -

VÀLVULES DE COMPORTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN1115A7,EN111597,EN111587,EN111577,EN1115D7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de
treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la
mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària 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 el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els
cargols de les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar
les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
ENC -

VÀLVULES D'EQUILIBRAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENC23030,ENC23020,ENC23010,ENC13150,ENC13140.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d’equilibrat automàtic, muntades superficialment roscades o embridades.
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules reguladores de cabal
- Vàlvules reguladores de cabal i pressió diferencial
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
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Preferentment ha d’anar
muntada en la canonada de retorn del circuit.
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.
Els eixos de la vàlvula 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 tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula.
La brida ha de fer una pressió uniforme sobre l'element d'estanquitat. Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada al cos de 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.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de 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.
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.
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, amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________

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

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

EP434A50,EP43F431.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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.

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
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)
____________________________________________________________________________
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

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.

EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la
instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior
elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >=
1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el
mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.

EP731JB1,EP7381E3.

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal
han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de
connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.
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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.
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%
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
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado
genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte
1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con
tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías,
incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento
comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación
particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de
acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación
particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión

de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por
AENOR en noviembre de 2002).
____________________________________________________________________________
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP74 - ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP74S811.
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.
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
aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
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
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

PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

ser
del
les
els

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS/ 103

corresponents subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado
genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte
1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
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.
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.
____________________________________________________________________________
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7EPJST.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Switch col·locat en armari rack de 19' o superficialment
- Router col·locat en armari rack de 19' o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a
l'interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a
l'interior del PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del
PC
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19' o
superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats superficialment:
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la
correcta gestió de residus
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19':
- Col·locació dins de l'armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la
correcta gestió de residus
En elements col·locats a l'interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la
correcta gestió de residus
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han
de transmetre esforços a l'element.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats
per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions
de funcionament.
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot
perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la
pantalla del propi connector.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19':
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han
de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre
si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats
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per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions
de funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi
hagi connectats els cables de la instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot
perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la
pantalla del propi connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del
senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el
connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic
per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del
PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.
La prova de servei ha d'estar feta.

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado
genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte
1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
____________________________________________________________________________
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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar
que no tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que
formin part del sistema.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per
personal especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del
projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament
previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves
s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests
per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls
durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT
del projecte.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del
PC.
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips
instal·lats a l'interior del PC.
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a
instal·lar o al PC.
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera
uniforme i sense deformar ni forçar altres components del PC.
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment
d'introduir la targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component
electrònic.
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la
ranura de connexió del PC.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7Z2B11,EP7ZE2C2.
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.
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.
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.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de
aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
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
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
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓRESTAURACIÓ D'EDIFICI
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA

els

K12G - ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

K12GF000,K12GG000.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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)

Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la
seguretat de les obres.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la
sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament inferior a 2 '' de D
- Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la sortida
del quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió de 200
kVA, com a màxim
- Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida
del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió dels ramals que calgui anular
- Col·locació de taps o terminals
- Senyalització dels elements desconnectats

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con
tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías,
incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento
comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación
particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de
acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación
particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión
de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por
AENOR en noviembre de 2002).
____________________________________________________________________________

CONDICIONS GENERALS:
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de
desconnexió per tal que no es produeixi una connexió per error o desconeixement.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui
en la DT o en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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K2 - 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
K2164671.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una
distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment
senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada
rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un
extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de
col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a
terme l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de
facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les
condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de
material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar
dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut
sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament,
es notificarà immediatament a la DF.

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.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després
d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del
nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la
càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans
d'enderrocar
els
arcs,
s'han
d'equilibrar
les
empentes
laterals
i
s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set
vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre
superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar
prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els
vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin
els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en
les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no
més gran a l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K218A410.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te
cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o
d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior ,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la
seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega
de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la
seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una,
protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la
seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitarne 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
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DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS
PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

DE

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

- 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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

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 facilitarne 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.

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2194B21.
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:

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
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.
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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
ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

DE

PAVIMENT,

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.
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
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

K21AM100.

DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

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

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
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m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21QM200,K21QM210,K21QM211,K21QM201,K21QM202.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport
obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m,
com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim
i a una alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de
materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a
una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans
mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta,
desmuntatge i aplec per a la seva reutilització
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a
la seva reutilització o restauració
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- 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 aprofitables al lloc d'aplec o reparació
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge,

aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a
desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
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.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui
en la DT o en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX
O MÒBIL, DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades
si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de
la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R64237.
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.
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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.

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.

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

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA71H1.
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.

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials
perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

s'ha

de

fer

amb

les

proteccions

adequades

a
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la
DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials
perillositat del mateix.

s'ha

de

fer
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proteccions

adequades

a

la

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
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.
____________________________________________________________________________
K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K652524R.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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.
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.
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.
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
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 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
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.
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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.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
____________________________________________________________________________
K8 - REVESTIMENTS
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K812 - ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8122212.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
- Formació d'aresta o de racó
- Execució de reglada de sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta o de racó:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície
Execució de la reglada de sòcol:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes
d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o
corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els
paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba
segons els paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma

harmònica els dos paraments.
Gruix de l'enguixat: 1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
- Enguixat a bona vista: >= 50
- Enguixat reglejat o reglada: >= 55
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Tipus enguixat
¦
¦Parament
¦
¦-----------------------------------------¦
¦
¦
¦
A bona vista
¦
reglejat
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical
¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Aplomat /planta¦
± 10mm
¦
5mm
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat
¦Curvatura
¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
¦
¦prevista
¦
¦
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal ¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Nivell previst ¦
± 10mm
¦
± 5mm
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat
¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Inclinació
¦
± 10mm
¦
± 5mm
¦
¦
¦prevista
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les
mateixes exigides als paraments que els formen.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments
interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden
repicar abans.
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades
o ben horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons,
al voltant dels forats i als sòcols.
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix
guix.
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de
guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha
d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha
d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la
segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior
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d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENGUIXAT:
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 <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de
les quals formin part, d'acord amb els criteris següents:
- Llargàries <= 1 m: No es dedueixen
- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100%
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.

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
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el
cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries
i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura
d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares
però que només s'hagin pintat les visibles.

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

PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:

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:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Formació d'arestes i reglades de sòcol

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la
feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons
les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del
fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a
tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
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:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________
K8 - REVESTIMENTS
K89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K898J2A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials
diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.

>= 125 micres

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
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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 85042 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.

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.

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.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les
especificacions de 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%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del
CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE
EN ISO 2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. 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.
____________________________________________________________________________
K9 - PAVIMENTS
K9C -

PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

K9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9C1M100,K9C14422.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
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
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cm.
Toleràncies
- Nivell:
- Planor:
- Celles:
- Rectitud

d'execució:
± 10 mm
± 4 mm/2 m
<= 1 mm
dels junts: <= 3 mm/2 m

____________________________________________________________________________

K9 - PAVIMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

K9P -

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
absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment
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
beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o
que indiqui la DT.

no

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

de

K9P67A99,K9P6M001.

la

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

el

Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.
S'han considerat els tipus següents:
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col·locades amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb
PVC líquid.
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC homogeni col·locades amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb
PVC líquid.
- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col·locades amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular.
- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments de PVC i linòleum:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts
- Protecció del paviment acabat
Paviment de goma:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts entre làmines
- Neteja de la superfície del paviment
- Protecció del paviment acabat

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció
especial als junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
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:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de
completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

EN

PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

CAS

CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una
superfície plana i llisa de textura uniforme.
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar
coberta amb el sòcol.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m; Celles: <= 2 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
Els junts han d'estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur
de polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel procediment de soldadura líquida.
PAVIMENT DE GOMA:
Toleràncies d'execució:
- Celles: <= 1 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º
C.
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %
El paviment 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 paviment acabat.
S'han de respectar els junts propis del suport.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial
mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local
per pavimentar.
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc
s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar
la superior.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250
g/m2. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s'han de col·locar deixant
un espai d'1 mm entre elles.
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s'han de col·locar a tocar.
Un cop col·locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer
l'acanalat dels junts amb una fondària de 2/3 del gruix de la làmina o lloseta i
s'ha de procedir a fer la soldadura.
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la
part superior quedi enrasada amb les làmines o llosetes.
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar
l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.
L'execució de la soldadura no s'ha de fer mentre l'adhesiu no estigui completament
sec.
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del
centre del local i se n'ha de fer el replanteig.

-

Col·locació de les làmines o les llosetes
Execució dels junts
Segellat dels junts (en cas de goma)
Neteja i protecció del paviment acabat

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:
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:
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.
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.
____________________________________________________________________________
K9 - PAVIMENTS
K9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
K9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS

PAVIMENT DE GOMA:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les
instruccions del fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.
Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaix
- Polit
- Abrillantat

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació de l'adhesiu

K9Z2A100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la
superfície adequada per a ser polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat: ± 4 mm/2 m, Celles nul·les
- Marques del rebaix: <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la
superfície adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les
rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes.
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ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo,
pedra
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les
rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de
deixar-lo preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i
afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

KAS -

CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les
operacions amb una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la
segona, d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant
l'operació de rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una
pedra abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la
superfície completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i
a la segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer
fins que la superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les
condicions ambientals d'humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el
70%, i temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus
d'adhesiu són els següents:
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa: 20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic: 7 dies
- Adhesius de dos components: 4 dies
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra
progressivament menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la
superfície i de la duresa del vernís i de la fusta instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la
fusta. La segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en
paral·lel a la fibra de la fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb
aspirador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________
KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PORTES TALLAFOCS

KASA71B2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o
automàtic per termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes
d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: <= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta
no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els
forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el
bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb
la posició de les frontisses de les fulles.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes
d'apertura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS 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 l'execució de la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats
els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS
D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

EN

CAS

______________________________________________________________________________________

L-

PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIÓ

L2 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I GESTIÓ DE RESIDUS
L21 - DESMUNTATGES I ARRENCADES
L219 -

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitarne 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.

DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
L219R011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i
serà transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o 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
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

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
ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Barcelona, Febrer 2021
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DOCUMENT NÚM. 4
PRESSUPOST
PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

AMIDAMENTS
PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
NUM. CODI

Pàg.:

1

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

K12GF000

5

UA

DESCRIPCIÓ

u

Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D
inferior a 2''

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

K2164671

m2

TOTAL

1

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

ut

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text

m2

[C]

1

Planta tercera

0,000

2

mampares

[F]

TOTAL

Fórmula

2,550

14,790 C#*D#*E#*F#

1,000

7,950

2,550

20,273 C#*D#*E#*F#
35,063

TOTAL

Desmuntatge de instal.lacions d'electricitat i il·luminació segons indicacions de projecte, de planta amb mitjans manuals,
càrrega sobre camió o contenidor.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

Fórmula

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

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
K21QM211

ut

5,000

TOTAL

Num. Text

1,000

Retirada de fancoil segons indicacions de projecte, de planta amb mitjans manuals, càrrega sobre camió o contenidor. La
retirada de l'element es realitzaran mitjançant sistema de congelació de canonada per l'eliminació de la terminal i no haver
de buidar el circuit. Si s'hagués de buidar el circuit s'avisarà amb suficient antelació per no interferir en la jornada laboral
dels usuaris.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

TOTAL

Fórmula

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

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

[D]

[E]

[F]

K2R64237

m3

1,000
Num. Text

Desmuntatge de mampares modulars opaques o de vidre i de les seves portes. Separació selectiva de residus, amb
mitjans manuals i mecànics, desplaçament per l'interior de l'obra, aplec provisional pel seu aprofitament a qualsevol planta
de l'edifici o càrrega manual o mecànica amb camió grua sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de protecció dels elements
de la sala on s'actua i la protecció i senyalització en el lloc d'acopi.
Tipus

ut

Num. Text

8

K21AM100

[E]

2,000

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

4

K21QM210

1,000

Desmuntatge de mobiliari de planta tercera amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatgesor, a la mateixa planta o a una altra, segons indicaciones de la propietat. Muntatge i col·locació de
mobiliari un cop acabada la reforma segons indicacions de la propietat. Inclos el marcatge del mobiliari de cada usuari per
a la seva identificació si fos necessari. Aquestes feines es realitzan per fases ja que la planta sempre estarà operativa.

1

[D]

5,800

TOTAL AMIDAMENT

7

K21QM200

[C]

1,000

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

3

Tipus

paret

2

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa
tensió 200 kVA, com a màxim,

1

213,988

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Fórmula

6

K12GG000

2

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

2

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

1

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

TOTAL

Fórmula

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

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,100

1,300

9,554 C#*D#*E#*F#

0,050

1,300

21,356 C#*D#*E#*F#

0,150

1,300

6,837 C#*D#*E#*F#

1,000

73,490

2

cel ras

1,000

328,550

3

paret

1,000

35,063

4

Intal·lacions il·luminació

1,000

1,000

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

5

Instal·lació elèctrica

1,000

1,000

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

6

Instal·lació de climatització

1,000

5,000

1,300

6,500 C#*D#*E#*F#

7

Mobiliari

1,000

3,000

1,300

3,900 C#*D#*E#*F#

8

Porta entrada

1,000

3,000

1,300

0,585 C#*D#*E#*F#

1,000

1,260

2,320

2,923 C#*D#*E#*F#

1,000

5,000

2,320

11,600 C#*D#*E#*F#

4

1,000

5,136

2,320

11,916 C#*D#*E#*F#

5

1,000

5,650

2,320

13,108 C#*D#*E#*F#

6

1,000

11,630

2,320

26,982 C#*D#*E#*F#

7

1,000

7,600

2,320

17,632 C#*D#*E#*F#

8

1,000

12,100

2,320

28,072 C#*D#*E#*F#

9

1,000

1,450

2,320

3,364 C#*D#*E#*F#

10

3,000

2,060

2,320

14,338 C#*D#*E#*F#

11

1,000

25,070

2,320

58,162 C#*D#*E#*F#

1

mampares

1,000

73,490

12

1,000

5,660

2,320

13,131 C#*D#*E#*F#

2

cel ras

1,000

328,550

13

1,000

5,500

2,320

12,760 C#*D#*E#*F#

3

paret

1,000

35,063

4

Intal·lacions il·luminació

1,000

1,000

0,150

TOTAL AMIDAMENT
K2RA85A0

m3

Num. Text

EUR

Fórmula

mampares

3

9

TOTAL

1

51,332

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,100

1,300

9,554 C#*D#*E#*F#

0,050

1,300

21,356 C#*D#*E#*F#

0,150

1,300

6,837 C#*D#*E#*F#

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Pàg.:

Instal·lació elèctrica

1,000

1,000

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

0,300

7,500 C#*D#*E#*F#

Instal·lació de climatització

1,000

5,000

1,300

6,500 C#*D#*E#*F#

3

4,000

3,600

0,300

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

7

Mobiliari

1,000

3,000

1,300

3,900 C#*D#*E#*F#

4

3,000

8,000

0,300

7,200 C#*D#*E#*F#

8

Porta entrada

1,000

3,000

1,300

0,585 C#*D#*E#*F#

5

1,000

3,100

0,300

0,930 C#*D#*E#*F#

0,150

K21QM300

ut

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

ut

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
01
02

1

E6126R1K

UA
m2

Num. Text
1

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II
Tipus

arxiu

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

m2

E66EM101

m2

Col.locació de mampara desmuntada de la planta segons plànols de reforma, aquesta partida inclou:
- Col.locació de mampara, portes de mampares on calgui, ancoratges a terra, paret, pilars o sostre segons convingui. Amb
reposició de ferramenta on aquesta hagi quedat inservible.
- Remats als laterals de les mampares per quedar completament acabades.
- Desmuntatge i muntatge de plaques de cel ras si cal per realitzar correctament el muntatge de la mampara.
- Trasllat de les mampares des del lloc d'acopi de l'edifici fins a la planta.
- Reomplert de l'aïllament acustic interior que estigui malmes.
No es podrà realitzar cap treballs de adequació o retall de peces que generi soroll o dispersió de pols en les zones del
treball dels usuaris o en horaris de maxima afluencia d'usuaris. Per tant s'adequarà una zona de tall especial on el soroll i
la pols no afecti als usuaris.

TOTAL

Fórmula

1

Planta tercera

2

mampares

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

2,600

2,320

3

1,000

0,800

2,320

6,032 C#*D#*E#*F#
1,856 C#*D#*E#*F#

4

1,000

7,200

2,320

16,704 C#*D#*E#*F#

5

1,000

4,000

2,320

9,280 C#*D#*E#*F#

6

1,000

18,720

2,320

43,430 C#*D#*E#*F#

7

1,000

1,300

2,320

3,016 C#*D#*E#*F#

8

1,000

1,800

2,320

4,176 C#*D#*E#*F#

9

1,000

3,450

2,320

8,004 C#*D#*E#*F#

10

1,000

1,450

2,320

3,364 C#*D#*E#*F#

11

1,000

9,860

2,320

22,875 C#*D#*E#*F#

12

1,000

4,370

2,320

10,138 C#*D#*E#*F#

13

1,000

3,100

2,320

7,192 C#*D#*E#*F#

14

1,000

0,800

2,320

1,856 C#*D#*E#*F#

4,060

2,550

10,353 C#*D#*E#*F#

15

1,000

0,650

2,320

1,508 C#*D#*E#*F#

2,000

3,000

2,550

15,300 C#*D#*E#*F#

16

1,000

2,000

2,320

4,640 C#*D#*E#*F#

25,653

TOTAL AMIDAMENT

Envà fònic per col.locar a sobre de mampares i/o parets de despatxos segons demanda de la propietat, format per
aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60 x
120 x 8 cm, col·locat sobre parament vertical. Inclou desmuntatge de cel ras existent i tornar a col.locar-ho una vegada
hagi finalitzat l'actuació. S'haurà de verificar l'amidament a l'obra.
Tipus

Num. Text

1,000

TOTAL AMIDAMENT
E7CPK6D8

1,000

DESCRIPCIÓ

2

2

Fórmula

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
TANCAMENTS INTERIORS

[C]

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
MAMPARES
DESCRIPCIÓ

1,000

TOTAL

19,950

UA

Fórmula

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

NUM. CODI

1

Buidatge de magatzem i/o arxiu de planta i enmagatzematge en lloc designat el temps que durin els treballs i posterior
recol.locació a magatzem i/o arxiu definitiu.

Num. Text

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

NUM. CODI

1,000

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

4

Fórmula

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

K21QM258

01
01
03

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

Desmuntatge de porta de vidre d'accès a planta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text

12

TOTAL

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

K21AM102

TOTAL AMIDAMENT

51,332

Desmuntatge d'elements d'instal·lacions d'incendis, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

1

envà fònic

Pàg.:

6

Num. Text

11

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

5

TOTAL AMIDAMENT
10

3

01
01
04

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

144,071

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
FUSTERIA INTERIOR

Fórmula

NUM. CODI

planta tercera
EUR

UA

DESCRIPCIÓ

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
1

EAQE1183

u

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

1

TOTAL

Tipus

previsió canvi cel ras a planta 3

Fórmula

01
01
08

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
NUM. CODI

[D]

[E]

[F]

100,000

K8122212

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
ACABATS VERTICALS INTERIORS

E9U7U110

1

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1

1

arxiu

2

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

DESCRIPCIÓ

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat en color a escollir, de 10 cm d´alçària, col·locat amb
tacs d´expansió i cargols
Tipus

arxiu

[C]

[D]

[E]

[F]

2

A9Z2A100

m2

K898J2A0

m2

4,060

2,320

18,838 C#*D#*E#*F#

4,000

3,000

2,320

27,840 C#*D#*E#*F#

8,120 C#*D#*E#*F#

4,000

3,000

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

1

Tipus

arxiu

2
4

perímetre planta

[C]

1

Planta tercera

2

polit

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

872,000

[E]

[F]

pilars

L9CR242D

2,320

18,838 C#*D#*E#*F#

2,320

27,840 C#*D#*E#*F#

1

Planta tercera

1,000

187,000

2,000

374,000 C#*D#*E#*F#

m2

872,000 C#*D#*E#*F#

2

paviment

2,320

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

222,720 C#*D#*E#*F#
4

643,398

K9C1M100

m2

UA

Fórmula

7,900

Reparació de paviment de terratzo malmés pels ancoratges de mampares i diferents altres actuacions a la planta
mitjançant resines amb colorant del mateix color del paviment.

Num. Text

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
CELS RASOS

TOTAL

7,900 C#*D#*E#*F#

7,900

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

872,000

[E]

[F]

0,100
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

872,000

Reparació de paviment de terratzo llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació,
i col·locant peces noves a truc de maceta amb morter i càrrega de runa sobre camió o contenidor

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

TOTAL AMIDAMENT

01
01
06

3

3,000

2,400

Fórmula

Fórmula

4,060

40,000

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

TOTAL

4,000

0,000

TOTAL

46,678

2,000

5
6

[D]

20,120

Abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Aquestes feines es realitzaran el divendres a partir de les 15:00h. Els
productes abrillantadors compliran amb el que prescriu el CTE DB SUA en el grau de lliscament de paviment C2.

Num. Text

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat amb
el color determinat per la propietat i inclòs protecció amb plastic o lones de mobiliari de les zones d'actuació

Num. Text

Fórmula

4,060

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

2,000

Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT

100,000

UA

Num. Text

DESCRIPCIÓ

Tipus

Fórmula

1,000

UA

Num. Text

TOTAL

100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1

6

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
PAVIMENTS

2

NUM. CODI

[C]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

1
01
01
05

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

Pàg.:

Subministre i col·locació de cel ras igual a l'existent, de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel
de vidre pintat de color blanc, amb cantell recte, de 1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1-s1, d0. Nomès les plaques de cel ras, no
inclou canvi d'estructura de suport. La reacció mínima al foc que es demana per aquest material és C-s2,d0.

1,000

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

m2

Num. Text

Fórmula

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 215x210 cm, preu superior amb finestreta i
tanca antipànic, col·locada

Num. Text

E842M101

1

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

EASA82VE

TOTAL

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, 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, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà

Num. Text

2

5

TOTAL

Fórmula

87,200 C#*D#*E#*F#
87,200

DESCRIPCIÓ
OBRA
EUR

01

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
01
09
01
01

CAPÍTULO
TÍTULO 3
SUB CAPÍTOL
TITOL 4
NUM. CODI
1

EG415GKK

Pàg.:

7

PLANTA 3
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS P3
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT

Num. Text
1

DESCRIPCIÓ

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

7

EG415D9B

1

Sortida Quadre Planta 3

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG42SMRN

u

Num. Text
1

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

TOTAL

u

Num. Text
1

8

Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG1AV002

1

u

Num. Text
1

Q.IED.P3

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

EG474B4E

u

Num. Text
1

Q.IED.P3

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

EG426B9H

u

10,000

[F]

TOTAL

Fórmula

19,000 C#*D#*E#*F#

9

EG312696

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

m

19,000

TOTAL

Fórmula

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,000

TOTAL

1

Tipus

ESCOMESA Q.IED.P3

[C]

37,000

[D]

[E]

[F]

1,100

10

EG312336

m

TOTAL

Fórmula

40,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

40,700

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,000

1

Q.IED.P3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2

L1

5,000

1,100

5,500 C#*D#*E#*F#

Fórmula

3

L2

40,000

1,100

44,000 C#*D#*E#*F#

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

4

L3

17,000

1,100

18,700 C#*D#*E#*F#

5

L4

31,000

1,100

34,100 C#*D#*E#*F#

6

L5

49,000

1,100

53,900 C#*D#*E#*F#

7

L6

50,000

1,100

55,000 C#*D#*E#*F#

8

L7

25,000

1,100

27,500 C#*D#*E#*F#

9

L8

20,000

1,100

22,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

10

L9

19,000

1,100

20,900 C#*D#*E#*F#

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

11

L10

20,000

1,100

22,000 C#*D#*E#*F#

12

L11

11,000

1,100

12,100 C#*D#*E#*F#

13

L12

31,000

1,100

34,100 C#*D#*E#*F#

14

L13

31,000

1,100

34,100 C#*D#*E#*F#

15

L14

33,000

1,100

36,300 C#*D#*E#*F#

16

L15

26,000

1,100

28,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1,000

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref.
68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de la marca SIMON o equivalent.
Tipus

Fórmula

Trasllat de quadres electrics de planta 3. Inclou feines de desconaexió trasllat, allargament de linies en cas de ser
necesari i reconexió.

Q.IED.P3

Num. Text

EG48B44CJ1V4 u

[D]

Fórmula

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

4

[C]

19,000

Num. Text

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna. Inclui cablejat interior, bornes i tot el necesari per a la seva instal·lació.

Q.IED.P3

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Q.IED.P3

Num. Text

EG1AV001

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

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

3

[E]

8

Fórmula

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre
0,3 i 1 A de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani i fixe selectiu, amb temps de retard de 60 ms, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Sortida Quadre Planta 3

[D]

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

2

[C]

10,000

Num. Text
1

Tipus

Tipus

Q.IED.P3

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

TOTAL

1,000

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

EUR

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Pàg.:

17

L16

29,000

1,100

31,900 C#*D#*E#*F#

18

L17

37,000

1,100

40,700 C#*D#*E#*F#

19

L18

36,000

1,100

39,600 C#*D#*E#*F#

21

punts de treballs

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

EG2DG6K5

m

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
17

1G6TM005

u

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

42,000

1

12

EG2DG6H5

m

Num. Text

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

18

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

41,000

TOTAL

m

u

Num. Text

Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

23,000

EG22H715

m

Num. Text
1

Corrugat fora de safata

[C]

19,000

[D]

[E]

[F]

10,000

1G6TM003

u

41,000

EG151522

u

Num. Text

Num. Text

[C]

19,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

1G6TM002

Num. Text
1

u

Tipus

[C]

11,000

[C]

[D]

20

23,000

TOTAL

[D]

EG380702

m

Num. Text

Fórmula

[E]

[F]

21

35,000

TOTAL

Fórmula

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

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

EUR

Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#

2

41,000

41,000 C#*D#*E#*F#

3

23,000

23,000 C#*D#*E#*F#

EG31M350

m

Tipus

punt de treball

106,000

Cablejat sota taules a tots els punts de treball segons demandes de la propietat.
[C]

[D]

[E]

[F]

11,000

TOTAL

Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#

2

4,000

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

3

35,000

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

4

32,000

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

5

16,000

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

22

11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

42,000

1

Fórmula

32,000

1

Num. Text

Fórmula

38,000

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT

190,000

TOTAL

[E]

32,000
TOTAL AMIDAMENT

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions en impressora, amb 2 preses de
corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part
proporcional de caixa, tub i cablejat electric.Totalment instal·lat.
Tipus

Fórmula

Fórmula

38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
Tipus

TOTAL

Punt de treball en columna, per a centralització de funcions en lloc de treball, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 16 A i
tapa color vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de columna i cablejat
electric.Totalment instal·lat.

190,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Tipus

[E]

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

23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

[D]

Fórmula

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport

1

[C]

35,000

1
Num. Text

4,000

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions en lloc de treball, amb 3 preses de
corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part
proporcional de caixa, tub i cablejat electric.Totalment instal·lat.

1

19

EG2DG6F5

Fórmula

41,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

1G6TM001

42,000

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport

1

TOTAL

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

Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11,000

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions sala de reunions, amb 4 preses de
corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell, 1 endolls per projector (2P+T) de 16 A, 1 endoll per pantalla (2P+T) de 16 A i
2 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat electric.Totalment
instal·lat.

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

10

568,000
Num. Text

11

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

XPAU004

PA

98,000

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a cada partida
d'aquest capítol.

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

1,000

1

TOTAL

11

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Fórmula

5

EG6211E2

u

Interruptor tipus BTicino light o equivalent, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

Num. Text

01
01
09
01
02

1,000

Tipus

1

EH22V001

6

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 42 W de potència de la
llumenera, 2.982 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió
mes proper i driver.

1
2

Tipus

EG21H71J

m

[D]

[E]

[F]

EH22V002

TOTAL

7

Num. Text
1

Planta tercera

2

llumenera

EG151522

[C]

[D]

[E]

[F]

u

Tipus

u

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
8

EG312336

m

1

Planta tercera

2

llumenera

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

10,000

1

[D]

[E]

[F]

6,000

9

EH22V005

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

56,000

1

XPAU004

PA

EH2LV004

Num. Text
1

Planta tercera

2

downlight

u

49,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

32,000

TOTAL

NUM. CODI

32,000

EUR

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

60,000

TOTAL

Fórmula

56,000

01
01
09
02
UA

TOTAL

Fórmula

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

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
SUB CAPÍTOL

Fórmula

32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

56,000 C#*D#*E#*F#

1,000

1

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 23 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR=19, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció
IP20, col·locat encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.
Tipus

10,000

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a cada partida
d'aquest capítol.

Num. Text

4

Fórmula

Fórmula

10

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Desplaçament de Pantalla LED existent. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper.

49,000 C#*D#*E#*F#

49,000

30,000

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15,000

TOTAL

Fórmula

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text

Fórmula

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x60 cm, de 74,3 W de potència de la
llumenera, 5.970 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió
mes proper i driver.
Tipus

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

10,000

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

10,000

19,000

TOTAL

Fórmula

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text

EH22V003

[D]

3,000

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

3

[C]

10,000

1

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 33 W de potència de la
llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió
mes proper i driver.
Tipus

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

19,000 C#*D#*E#*F#

19,000

u

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Planta tercera

TOTAL AMIDAMENT
2

Tipus

Num. Text

llumenera

[E]

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

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS P3
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT

UA

Num. Text

[C]

10,000

1

Num. Text

NUM. CODI

12

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

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
SUB CAPÍTOL
TITOL 4

Pàg.:

1,000

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS P3
CLIMATITZACIÓ
DESCRIPCIÓ

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
1

EEJ1V001

u

Num. Text

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

u

7

EEK1M001

u

Num. Text

Fórmula

Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

[C]

[D]

TOTAL

[E]

[F]

12,000
TOTAL AMIDAMENT

8

EF11HD23

m

Fórmula

Tipus

[C]

18,000

1

EF11HA23

m

Desplaçament de unitat de climatització existent. Inclou els treballs de muntage i desmuntatge, l'allarment de les linies
electriques, desguassos i canalitzacions d'aigua o de gas, buidat del circuit i reomplert, posta en marxa i probes de
funcionament.
Num. Text

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

Tipus

[C]

11,000

1

EF11H923

m

Revisió sistema de climatització. Inclou verificació dels diferents terminals de la planta per la verificació del seu correcte
funcionament, incloent els circuits d'alimentació i maquines de producció. Incloent ompliment de circuit, purgat de les
unitats terminals i equilibrat i totes les comprovacions necessaries per el correcte funcionament.
Num. Text

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

Tipus

[C]

11,000

1

EF11H723

m

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment
interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras
Num. Text

Num. Text

Tipus

[C]

12,000

1

[D]

[E]

[F]

4,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

Tipus

[C]

9,000

1

EF11H823

Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de mòduls orientables en 4 direccions serie PLAY-R M9016 dim.
1200x300 construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb plenum de connexió fet a mida i elements
necessaris per al muntatge. Marca MADEL. o equivalent
Num. Text

Num. Text
1

Tipus

[C]

12,000

[D]

22,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

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

[E]

[F]

18,000

48,000
12

u

Fórmula

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment. Inclou connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.

TOTAL AMIDAMENT

EEK9M001

TOTAL

22,000 C#*D#*E#*F#

48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

22,000

1,000
11

m2

Fórmula

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3
mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou
connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.

TOTAL AMIDAMENT

EE51LQ10

TOTAL

22,000 C#*D#*E#*F#

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

5

36,000

12,000
10

u

Fórmula

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment. Inclou connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.

TOTAL AMIDAMENT

EEJ1V003

TOTAL

36,000 C#*D#*E#*F#

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

4

12,000

1,000
9

u

Fórmula

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment. Inclou connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.

TOTAL AMIDAMENT

EEJ1V002

TOTAL

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

3

12,000

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

12,000

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 6,0 kW de potència calorífica
màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb
safata de recollida de condensats, col·locat a terra sobre suports. Inclou connexió a baixant més proper.

14

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i acabat lacat
color blanc M9016. Amb els elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL o equivalent

1

Num. Text
Num. Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

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

EEJ23622

TOTAL

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230
V, de corrent monofàsic, de 2 a 3 kW de potència frigorífica màxima i 3 a 4 kW de potència calorífica, encastat. Model
i-LIFE2 SLIM 2T/DLIU 320 de climaveneta o equivalent. Inclou Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles de
conexió, calus de tall, safata de condensats, conexió a baixant mes proper, bomba de condensats en cas de ser necesari i
termostat de control, inclùs el cablejat de conexió entre termostat i fancoil. Totalment instal·lat i en funcionament.

1

2

13

TOTAL

Fórmula

1

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment. Inclou connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.
Tipus

[C]

23,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

46,000 C#*D#*E#*F#

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

EUR

46,000

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
13

EF11H523

m

Num. Text

Pàg.:

15

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment. Inclou connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.
Tipus

[C]

15,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

9,000

1

19

EFQ33CBK

m

E89F5BJC

m

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

2,000

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre,
com a màxim
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15

Tipus

[C]

23,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

36,000

36,000 C#*D#*E#*F#

22,000

22,000 C#*D#*E#*F#

3

22,000

22,000 C#*D#*E#*F#

4

18,000

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

5

46,000

46,000 C#*D#*E#*F#

6

30,000

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

EFQ32CLK

m

[C]

18,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

m

Num. Text

[C]

11,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

EFQ32CEK

m

Num. Text

[C]

11,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

EFQ32CCK

Num. Text

m

[C]

[D]

ENC23030

u

Num. Text

[E]

[F]

22

Tipus

[F]

ENC23020

u

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text

ENC13150

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text
1

Fórmula

EUR

u

Fórmula

2,000

TOTAL

Fórmula

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

TOTAL

Fórmula

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

24

TOTAL

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 50 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a
3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió, instal·lada

1

Fórmula

30,000

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

TOTAL AMIDAMENT
ENC23010

Fórmula

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a
3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió, instal·lada

1

23

TOTAL

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

2,000

Num. Text

Fórmula

22,000

TOTAL

[E]

TOTAL AMIDAMENT

22,000

TOTAL

46,000

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 80 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a
3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió, instal·lada

1

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 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

[D]

2,000

22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

21

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

[C]

15,000

22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

36,000

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 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

1

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

m

Num. Text

174,000

TOTAL

EFQ33C6K

36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EFQ33CGK

20

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

TOTAL

46,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

2

Num. Text

16

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

18,000

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 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

16

30,000
Num. Text

14

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

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

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

1,000

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i pressió
diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió,
instal·lada
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
25

ENC13140

u

17

NUM. CODI
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

09
03

TÍTULO 3
SUB CAPÍTOL

1,000

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 32 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i pressió
diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió,
instal·lada

Num. Text

EP74S811

SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS P3
AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL

u

Armari metàl·lic tipus APC o equivalent, 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 desmuntable, col·locat

Num. Text

Tipus

EN1115A7

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

u

TOTAL

2

Fórmula

[E]

[F]

EP7Z2B11

u

2,000

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

TOTAL

3

EP73MJB1

u

2,000
Num. Text

28

EN111587

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta
de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

TOTAL AMIDAMENT
29

EN111577

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

1

Tipus

1

Impressora Caixa

PA

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

2,000

70,000 C#*D#*E#*F#

32,000

2,000

64,000 C#*D#*E#*F#

Punt treball Caixa

5

Punt treball columna

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

EP434A50

m

6,000

TOTAL

Fórmula

Tipus

[C]

1

Impressora Caixa

2

Impressora Columna

0,000

3

Sala de reunions

4,000

4

Punt treball Caixa

5

Punt treball columna

[D]

11,000

[E]

[F]

40,000

TOTAL

Fórmula

440,000 C#*D#*E#*F#

40,000

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

40,000

320,000 C#*D#*E#*F#

35,000

40,000

1.400,000 C#*D#*E#*F#

32,000

40,000

1.280,000 C#*D#*E#*F#

2,000

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

3.440,000

1,000
5

01
01

172,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de 4 parells, categoria 6a
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTULO

Fórmula

35,000

4

Fórmula

TOTAL

22,000 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#

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

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a cada partida
d'aquest capítol.

Num. Text

[F]

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

4,000

Num. Text

XPAU004

[E]

2,000
2,000

0,000

Sala de reunions

2,000

[D]

2,000

Impressora Columna

3

TOTAL

4,000

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

30

[C]

11,000

2

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta
de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Num. Text

Fórmula

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret. Inclou tasques d'enrackat/ patchejat de cada punt de connexió,
etiquetatge i certificació dels punts.

Fórmula

TOTAL

TOTAL

Fórmula

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

1,000

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

Num. Text

Fórmula

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge
directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat
mecànicament

1

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

TOTAL

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

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

EN111597

[D]

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta
de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Num. Text

27

[C]

1,000

1

26

18

DESCRIPCIÓ

Fórmula

1,000

Pàg.:

UA

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

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3

EP43F431

Num. Text

EUR

u

Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o equivalent, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
1

Impressora Caixa

2

Impressora Columna

3

Sala de reunions

4,000

4

Punt treball Caixa

35,000

5

Punt treball columna

32,000

Pàg.:

11,000

2,000

22,000 C#*D#*E#*F#

0,000

2,000

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

2,000

2,000

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

2,000

70,000 C#*D#*E#*F#

2,000

64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

19

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

EP7EMJST

u

EP7ZE2C2

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

2

EM11V001

u

Num. Text

172,000

Tipus

EG22H715

m

Tipus

Impressora Caixa

[C]

[D]

11,000

2

Impressora Columna

0,000

3

Sala de reunions

4,000

4

Punt treball Caixa

5

Punt treball columna

[E]

[F]

10,000

XPAU004

PA

EM31V001

u

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

4

1,000

TOTAL

10,000

0,000 C#*D#*E#*F#
80,000 C#*D#*E#*F#

35,000

10,000

350,000 C#*D#*E#*F#

32,000

10,000

320,000 C#*D#*E#*F#

2,000

[D]

[E]

[F]

1,000

1

EM111120

u

5

EM31261J

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

6

860,000

EMSB31P1

u

Num. Text

TOTAL

EM13V001

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

22,000

1

TOTAL

Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
22,000

Fórmula

7

EH61RCFA

u

1,000

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS P3
PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

UA

DESCRIPCIÓ

u

Trasllat de Sirena electrònica convencional existent, inclou material axiliar i cablejat en cas de ser necesari.

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

28,000

1

EM11V002

1

EUR

u

TOTAL

Fórmula

28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

1

5,000

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

8
NUM. CODI

Fórmula

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

1

Num. Text

01
01
09
04

TOTAL

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

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

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
SUB CAPÍTOL

26,000

Fórmula

10,000

[C]

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
Tipus

TOTAL

26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a cada partida
d'aquest capítol.

Num. Text

1,000

Trasllat extintor manual existent.

1

110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

[D]

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 sobre sostremort

Num. Text
1

[C]

26,000

Num. Text

Fórmula

Trasllat de detector convencional existent, inclou material axiliar i cablejat en cas de ser necesari.

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

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

8

1,000

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar
de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament

Num. Text

[E]

20

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

Reconfiguració i interconexió de nou rack de planta amb racks existents. Inclou la identificació dels punts de treball i les
seves connexions al Rack.
AMIDAMENT DIRECTE

7

[D]

1,000

1

1

6

[C]

Pàg.:

28,000

Trasllat de polsador existent , inclou material auxiliar i cablejat en cas de ser necesari.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

EG312336

m

21

AMIDAMENTS
1

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

XPAUSISO

PA

Data: 27/01/21

Tipus

[C]

28,000

1

[D]

[E]

[F]

10,000

EG151522

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

u

XPAU004

PA

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
04
UA

Fórmula

1,000

1,000

TOTAL

Fórmula

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

NUM. CODI

TOTAL

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a cada partida
d'aquest capítol.

Num. Text

OBRA
CAPÍTULO

2,000

Comprovació de la connexió a centraleta dels diversos elements que composen la instal·lació contra incendis. Aquestes
tasques és realitzaran conjuntament amb l'empresa mantenidora de la mateixa.
AMIDAMENT DIRECTE

14

Fórmula

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

KM12M400

TOTAL

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil
(rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num. Text

13

10,000

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

EM141202

Fórmula

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible,
força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret

Num. Text

12

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EAWS1B20

280,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text

11

1,000

Fórmula

280,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL

22

Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant
l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la planificació de les obres durant
l'execució de les obres. En cumpliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997.
AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

Pàg.:

1,000

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
SEGURETAT I SALUT
DESCRIPCIÓ

EUR

EUR

QUADRE DE PREUS Nº 1
PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE DIFERENTS PLANTES DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA
OFICINES TORRENT DE L´OLLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

P-1

1G6TM001

u

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions en lloc
de treball, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i
dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat
electric.Totalment instal·lat.
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

63,94

€

P-2

1G6TM002

u

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions en
impressora, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i
dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat
electric.Totalment instal·lat.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

58,80

€

P-3

1G6TM003

u

Punt de treball en columna, per a centralització de funcions en lloc de treball, amb 3 preses
de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria
6A F/UTP. Amb part proporcional de columna i cablejat electric.Totalment instal·lat.
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

149,52

€

P-4

1G6TM004

u

Punt de treball en columna, per a centralització de funcions en impressora, amb 2 preses de
corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A
F/UTP. Amb part proporcional de columna i cablejat electric.Totalment instal·lat.
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

144,38

€

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions sala
de reunions, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell, 1 endolls per
projector (2P+T) de 16 A, 1 endoll per pantalla (2P+T) de 16 A i 2 presa de veu i dades RJ45
simple categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat electric.Totalment
instal·lat.
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

203,64

P-5

1G6TM005

u

u

Trasllar de punt de treball, amb part proporcional de tub i cablejat electric.Totalment instal·lat
i comprovat.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

59,67

€

P-7

E6126R1K

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

68,70

€

Col.locació de mampara desmuntada de la planta segons plànols de reforma, aquesta
partida inclou:
- Col.locació de mampara, portes de mampares on calgui, ancoratges a terra, paret, pilars o
sostre segons convingui. Amb reposició de ferramenta on aquesta hagi quedat inservible.
- Remats als laterals de les mampares per quedar completament acabades.
- Desmuntatge i muntatge de plaques de cel ras si cal per realitzar correctament el muntatge
de la mampara.
- Trasllat de les mampares des del lloc d'acopi de l'edifici fins a la planta.
- Reomplert de l'aïllament acustic interior que estigui malmes.
No es podrà realitzar cap treballs de adequació o retall de peces que generi soroll o
dispersió de pols en les zones del treball dels usuaris o en horaris de maxima afluencia
d'usuaris. Per tant s'adequarà una zona de tall especial on el soroll i la pols no afecti als
usuaris.

50,15

m2

E7CPK6D8

m2

Envà fònic per col.locar a sobre de mampares i/o parets de despatxos segons demanda de la
propietat, format per aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb
recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60 x 120 x 8 cm, col·locat sobre
parament vertical. Inclou desmuntatge de cel ras existent i tornar a col.locar-ho una vegada
hagi finalitzat l'actuació. S'haurà de verificar l'amidament a l'obra.
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

30,79

€

P-11

E7DZB3HH

m2

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-180
(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

291,03

€

P-12

E842M100

m2

Subministre i col·locació de cel ras igual a l'existent, de plaques de llana mineral
compactada, acabat superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb cantell recte, de
1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer
galvanitzat vista igual a l'existent, formada per perfils principals en forma de T invertida de 15
mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i
perfils secundaris formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. La
reacció mínima al foc que es demana per aquest material és C-s2,d0.
(TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

37,13

€

P-13

E842M101

m2

Subministre i col·locació de cel ras igual a l'existent, de plaques de llana mineral
compactada, acabat superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb cantell recte, de
1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1-s1, d0. Nomès les plaques de cel ras,
no inclou canvi d'estructura de suport. La reacció mínima al foc que es demana per aquest
material és C-s2,d0.

23,18

€

(VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

1G6TM006

E66EM101

P-14

E8443260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

35,77

€

P-15

E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat mb el color determinat per la propietat i inclòs protecció amb
plastic o lones de mobiliari de les zones d'actuació
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

5,67

€

P-16

E89F5BJC

m

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim
(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

7,40

€

P-17

E9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat en color a escollir, de 10
cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols
(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

9,78

€

P-18

EAQE1183

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, 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, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

148,87

€

P-19

EASA82VE

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 215x210 cm,
preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col·locada
(MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.578,34

€

€

(CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
P-9

E66EM102

Pa

Partida alçada a justificar per a la possible reposició d'elements deteriorats, siguin
ferramentes o petit material per a la correcta recol·locació de les mampares.
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

2

P-10

€

P-6

P-8

Pàg.:

1

550,00

€
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4

P-20

EAWS1B20

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de
desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió
d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret
(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

81,70

€

P-29

EF11H723

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants generals
incloent tots els materials necessaris.
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

32,90

€

P-21

EE51LQ10

m2

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

26,97

€

P-30

EF11H823

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants generals
incloent tots els materials necessaris.
(QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

40,06

€

P-22

EEJ1V001

u

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal,
amb ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de 2 a 3 kW de potència frigorífica
màxima i 3 a 4 kW de potència calorífica, encastat. Model i-LIFE2 SLIM 2T/DLIU 320 de
climaveneta o equivalent. Inclou Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles de
conexió, calus de tall, safata de condensats, conexió a baixant mes proper, bomba de
condensats en cas de ser necesari i termostat de control, inclùs el cablejat de conexió entre
termostat i fancoil. Totalment instal·lat i en funcionament.
(NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

904,14

€

P-31

EF11H923

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants generals
incloent tots els materials necessaris.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

55,06

€

P-32

EF11HA23

m

68,03

€

Desplaçament de unitat de climatització existent. Inclou els treballs de muntage i
desmuntatge, l'allarment de les linies electriques, desguassos i canalitzacions d'aigua o de
gas, buidat del circuit i reomplert, posta en marxa i probes de funcionament.

253,07

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants generals
incloent tots els materials necessaris.
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-33

EF11HD23

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants
generals incloent tots els materials necessaris.
(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

106,40

€

P-34

EFQ32CCK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

9,63

€

P-35

EFQ32CEK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

10,72

€

P-36

EFQ32CLK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

14,10

€

P-37

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
(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

7,71

€

P-38

EFQ33CBK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

9,52

€

P-23

EEJ1V002

u

€

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
P-24

EEJ1V003

u

Revisió sistema de climatització. Inclou verificació dels diferents terminals de la planta per la
verificació del seu correcte funcionament, incloent els circuits d'alimentació i maquines de
producció. Incloent ompliment de circuit, purgat de les unitats terminals i equilibrat i totes les
comprovacions necessaries per el correcte funcionament.

809,82

€

(VUIT-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
P-25

P-26

P-27

P-28

EEJ23622

EEK1M001

EEK9M001

EF11H523

u

u

u

m

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 6,0 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica
total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de
recollida de condensats, col·locat a terra sobre suports. Inclou connexió a baixant més proper.
(SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

697,43

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en
acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb els elements necessaris per al
muntatge. Marca MADEL o equivalent
(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

102,55

Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de mòduls orientables en 4 direccions serie
PLAY-R M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016.
Amb plenum de connexió fet a mida i elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL. o
equivalent
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

135,55

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants generals
incloent tots els materials necessaris.
(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

21,06

€

€

€

€
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P-39

EFQ33CGK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

13,11

€

P-40

EG151522

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

15,79

€

P-41

EG1AV001

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna. Inclui cablejat interior, bornes i tot el necesari per a la
seva instal·lació.
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

463,96

€

P-42

EG1AV002

u

Trasllat de quadres electrics de planta 3. Inclou feines de desconaexió trasllat, allargament
de linies en cas de ser necesari i reconexió.
(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

555,76

€

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
(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

5,18

€

1,66

€

P-43

P-44

EG21H71J

EG22H715

m

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Pàg.:

6

P-52

EG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

38,91

€

P-53

EG415GKK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

179,61

€

P-54

EG426B9H

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
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

169,90

€

P-55

EG42SMRN

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 1 A de desconnexió regulable entre les posicions
fixe instantani i fixe selectiu, amb temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
60947-2, de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

291,53

€

P-56

EG474B4E

u

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

81,57

€

P-57

EG48B44CJ1V4 u

Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat. Article: ref. 68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents
de la marca SIMON o equivalent.
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

250,08

€

P-58

EG6211E2

u

Interruptor tipus BTicino light o equivalent, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

15,65

€

P-59

EH22V001

u

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 42
W de potència de la llumenera, 2.982 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no
regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

123,06

€

P-45

EG2DG6F5

m

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

27,41

€

P-46

EG2DG6H5

m

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

31,94

€

P-47

EG2DG6K5

m

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

44,65

€

P-48

EG312336

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

2,06

€

P-60

EH22V002

u

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de
33 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no
regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

165,85

€

P-49

EG312696

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

28,27

€

P-61

EH22V003

u

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x60 cm, de
74,3 W de potència de la llumenera, 5.970 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no
regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.
(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

224,95

€

P-50

EG31M350

m

Cablejat sota taules a tots els punts de treball segons demandes de la propietat.
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

25,69

€

P-62

EH22V005

u

Desplaçament de Pantalla LED existent. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper.
(VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

20,76

€

P-51

EG380702

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

4,96

€

P-63

EH2LV004

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma
circular, 23 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19, equip elèctric no
regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP20, col·locat
encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

89,95

€

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

7

P-64

EH61RCFA

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

129,46

€

P-65

EM111120

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

36,32

€

P-66

EM11V001

u

Trasllat de detector convencional existent, inclou material axiliar i cablejat en cas de ser
necesari.
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

23,68

€

P-67

EM11V002

u

Trasllat de polsador existent , inclou material auxiliar i cablejat en cas de ser necesari.
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

26,28

€

P-68

P-69

P-70

EM12V001

EM13V001

EM141202

u

u

u

2.451,29

Trasllat de Sirena electrònica convencional existent, inclou material axiliar i cablejat en cas
de ser necesari.
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

15,92

€

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

131,51

€

P-71

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

53,29

€

P-72

EM31V001

u

Trasllat extintor manual existent.
(DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

10,03

€

P-73

EMSB31P1

u

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical
(DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

10,12

€

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

21,51

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

25,30

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

34,60

P-74

P-75

P-76

EN111577

EN111587

EN111597

u

u

u
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P-77

EN1115A7

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment
(CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

50,06

€

P-78

EN1115D7

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

110,70

€

P-79

ENC13140

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 32 mm de diàmetre nominal, cabal de
680 a 6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de
temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

174,57

€

P-80

ENC13150

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de
680 a 6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de
temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada
(DOS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

201,32

€

P-81

ENC23010

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 50 mm de diàmetre
nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada
(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

447,31

€

P-82

ENC23020

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre
nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

466,95

€

P-83

ENC23030

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 80 mm de diàmetre
nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

466,95

€

P-84

EP434A50

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de
4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal
(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

1,72

€

P-85

EP43F431

u

Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o equivalent, amb 2 connectors RJ45, categoria
6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat
(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

11,22

€

P-86

EP73MJB1

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret. Inclou
tasques d'enrackat/ patchejat de cada punt de connexió, etiquetatge i certificació dels punts.
(SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

16,08

€

P-87

EP74S811

u

Armari metàl·lic tipus APC o equivalent, 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 desmuntable, col·locat
(MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

1.034,14

€

P-88

EP7EMJST

u

Reconfiguració i interconexió de nou rack de planta amb racks existents. Inclou la
identificació dels punts de treball i les seves connexions al Rack.

531,52

€

€

Trasllat de central detecció incendis convencional i control de portes de la sala de control de
planta 5ª a la nova sala de control de planta 4ª. S'incluo es trasllat i tot el cablejat i
canalitzacions necesaries i probes de funcionament.
(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

Pàg.:

€

€

€

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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531,52

€

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1
unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels
connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

53,76

€

Reconfiguració i interconexió de nou rack de planta amb racks existents.

EP7Z2B11

u

P-91

EP7ZE2C2

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge vertical, fixada mecànicament
(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

277,28

€

P-92

K12GF000

u

Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa,
per a subministrament de D inferior a 2''
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

53,95

€

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim,
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

269,75

P-93

K12GG000

u

ut

Desmuntatge de mobiliari i material informàtic de planta quarta amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges, a la mateixa planta o a
una altra, segons indicaciones de la propietat. Col·locació de mobiliari un cop acabada la
reforma segons indicacions de la propietat. Inclos el marcatge del mobiliari de cada usuari
per a la seva identificació si fos necessari. Aquestes feines es realitzan per fases ja que la
planta sempre estarà operativa.
(MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

1.743,53

€

P-102 K21QM202

ut

Desmuntatge de mobiliari i material informàtic de planta cinquena amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o
contenidor, a la mateixa planta o a una altra, segons indicaciones de la propietat. Col·locació
de mobiliari un cop acabada la reforma segons indicacions de la propietat. Inclòs el marcatge
del mobiliari de cada usuari per a la seva identificació si fos necessari. Aquestes feines es
realitzaran per fases ja que la planta sempre estarà operativa.

4.794,70

€

(QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
P-103 K21QM210

ut

Desmuntatge de instal.lacions d'electricitat i il·luminació segons indicacions de projecte, de
planta amb mitjans manuals, càrrega sobre camió o contenidor.
(SET-CENTS NORANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

790,06

€

P-104 K21QM211

ut

Retirada de fancoil segons indicacions de projecte, de planta amb mitjans manuals, càrrega
sobre camió o contenidor. La retirada de l'element es realitzaran mitjançant sistema de
congelació de canonada per l'eliminació de la terminal i no haver de buidar el circuit. Si
s'hagués de buidar el circuit s'avisarà amb suficient antelació per no interferir en la jornada
laboral dels usuaris.
(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

43,59

€

P-105 K21QM258

ut

Buidatge de magatzem i/o arxiu de planta i enmagatzematge en lloc designat el temps que
durin els treballs i posterior recol.locació a magatzem i/o arxiu definitiu.

653,82

€

€

P-94

K2164671

m2

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

11,98

€

P-95

K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor, Inclos la protecció amb lones o plastics dels elements que es trobin a zones
pròximes, aspiració i neteja de l'espai afectat per eliminar a màxim la pols i recollida i/o
agrupament d'instal.lacions que puguin quedar soltes.
(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

5,45

€
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P-101 K21QM201

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
P-90

Pàg.:

(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-96

K2194B21

m2

Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inclos la neteja profunda del suport existent de coles o restes de materials
d'agafament per deixar la superficie completament neta per la col.locació del nou paviment.
(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

5,45

€

P-106 K21QM300

ut

Desmuntatge d'elements d'instal·lacions d'incendis, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

435,88

€

P-97

K21AM100

m2

Desmuntatge de mampares modulars opaques o de vidre i de les seves portes. Separació
selectiva de residus, amb mitjans manuals i mecànics, desplaçament per l'interior de l'obra,
aplec provisional pel seu aprofitament a qualsevol planta de l'edifici o càrrega manual o
mecànica amb camió grua sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de protecció dels elements
de la sala on s'actua i la protecció i senyalització en el lloc d'acopi.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

28,26

€

P-107 K2R64237

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km
(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

7,96

€

P-108 K2RA85A0

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

35,48

€

P-109 K652524R

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
No es podrà realitzar cap treballs de adequació o retall de plaques de pladur, ja que
produeixen dispersió de pols, en les zones del treball dels usuaris o en horaris de maxima
afluencia d'usuaris. Per tant s'adequarà una zona de tall especial on el soroll i la pols no
afecti als usuaris.
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

39,79

€

P-98

K21AM102

u

Desmuntatge de porta de vidre d'accès a planta, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

118,53

€

P-99

K21AM301

u

Desmuntatge de porta d'accès a planta, bastiment i accessoris, amb recuperació de la
mateixa per a per a la seva reutilització. Acopi i protecció per a posterior recol·locació.
(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

113,75

€

P-100 K21QM200

ut

Desmuntatge de mobiliari de planta tercera amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatgesor, a la mateixa planta o a una altra, segons
indicaciones de la propietat. Muntatge i col·locació de mobiliari un cop acabada la reforma
segons indicacions de la propietat. Inclos el marcatge del mobiliari de cada usuari per a la
seva identificació si fos necessari. Aquestes feines es realitzan per fases ja que la planta
sempre estarà operativa.
(CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

5.993,37

€
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P-110 K8122212

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

17,52

€

P-111 K898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat amb el color determinat per la propietat i inclòs protecció amb
plastic o lones de mobiliari de les zones d'actuació
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

4,91

€

P-123 PPAUUIA1

pa

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'adequació d'espais de treball segons
plànols de projecte i indicacions de la propietat, consistents en: muntatge de mobiliari i
realització de les instal.lacions necessaries per poder treballar durant el temps que durin les
obres de reforma de les diferents plantes.

Pàg.:

12

825,00

€

11.462,05

€

(VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
P-124 XPAUSISO

P-112 K9C14422

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens.
Igual a l'existent.
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

33,65

€

P-113 K9C1M100

m2

Reparació de paviment de terratzo malmés pels ancoratges de mampares i diferents altres
actuacions a la planta mitjançant resines amb colorant del mateix color del paviment.
(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

8,94

€

P-114 K9P67A99

m2

Paviment de linòleum igual a l'existent en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de
gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb
cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

38,67

€

P-115 K9P6M001

m2

Reparació de paviment de linòleum existent en tota la planta.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

42,47

€

P-116 K9Z2A100

m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Aquestes feines es realitzaran el
divendres a partir de les 15:00h. Els productes abrillantadors compliran amb el que prescriu
el CTE DB SUA en el grau de lliscament de paviment C2.
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

14,71

€

P-117 KASA71B2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt,
col·locada
(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

255,73

€

P-118 KASAM500

u

Muntatge de porta d'entrada previament desmuntada.
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

242,77

€

P-119 KM12M400

u

Comprovació de la connexió a centraleta dels diversos elements que composen la instal·lació
contra incendis. Aquestes tasques és realitzaran conjuntament amb l'empresa mantenidora
de la mateixa.
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

171,24

€

P-120 L219R011

m2

Arrencada de peces de parquet encolat, neteja del suport de restes de cola i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

6,53

€

P-121 L9CR242D

m2

Reparació de paviment de terratzo llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o mal
adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta amb morter i
càrrega de runa sobre camió o contenidor
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

74,80

€

P-122 L9QRUG60

m2

Rebaixat i polit del paviment de fusta, eliminant vernís o acabats antics, neteja amb aspirador
de la pols generada i envernissat amb dues capes de vernís de poliuretà (superfícies > 25
m2). L'envernissat es realitzarà en el horari en el qual no hi hagi usuaris en la planta.
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

17,89

€

PA

Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització
provisional necessàries durant l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el
pla de seguretat i salut i la planificació de les obres durant l'execució de les obres. En
cumpliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997.
(ONZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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2

1

F/UTP. Amb part proporcional de columna i cablejat electric.Totalment instal·lat.
P-1

P-2

P-3

1G6TM001

u

63,94

€

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,90000

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,45000

€

EG61CEC6

u

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o equivalent, per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat

11,60771

€

EG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

14,02022

€

EP7381E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
alt, muntada sobre caixa o bastidor

7,03202

€

BG21H710

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
Altres conceptes

7,65000

€

1G6TM002

u

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions en
impressora, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i
dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat
electric.Totalment instal·lat.

19,28005

€

58,80

€

BG21H710

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

7,65000

€

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,90000

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,45000

€

EG61CEC6

u

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o equivalent, per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat

11,60771

€

EG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

9,34681

€

EP7381E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
alt, muntada sobre caixa o bastidor
Altres conceptes

7,03202

€

1G6TM003

u

BG312330

P-4

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions en lloc
de treball, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i
dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat
electric.Totalment instal·lat.

Punt de treball en columna, per a centralització de funcions en lloc de treball, amb 3 preses
de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria
6A F/UTP. Amb part proporcional de columna i cablejat electric.Totalment instal·lat.
m

3,90000

€

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

9,34681

€

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
alt, muntada sobre caixa o bastidor
Altres conceptes

7,03202

€

BG312330

m

EG63815K
EP7381E3

1G6TM005

u

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions sala
de reunions, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell, 1 endolls per
projector (2P+T) de 16 A, 1 endoll per pantalla (2P+T) de 16 A i 2 presa de veu i dades RJ45
simple categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat electric.Totalment
instal·lat.

€

203,64

€

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

51,00000

€

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

26,00000

€

BG63B153

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu alt

4,26000

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

3,00000

€

EG61CEC6

u

Caixa de mecanismes marca Simon, model Cima o equivalent, per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat

23,21542

€

EG63815K

u

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

18,69362

€

EP7381E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
alt, muntada sobre caixa o bastidor
Altres conceptes

14,06403

€

1G6TM006

u

Trasllar de punt de treball, amb part proporcional de tub i cablejat electric.Totalment instal·lat
i comprovat.

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

149,52

€

BG21H710

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
Altres conceptes

3,90000

26,59117

BG21H710

BGW21000

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

63,40693

€

59,67

€

15,60000

€

0,90000

€

15,30000

€

27,87000

€

68,70

€

€
P-7

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

14,02022

€

BG2JCA02

u

Columna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares útils

97,51000

€

EP7381E3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
alt, muntada sobre caixa o bastidor
Altres conceptes

7,03202

€

Punt de treball en columna, per a centralització de funcions en impressora, amb 2 preses de
corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A

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

Columna d'alumini per a mecanismes, amb dues cares útils

€

u

u

P-6

€

u

18,81346

EG63815K

1G6TM004

P-5

97,51000

BG2JCA02

27,05776

€

144,38

€

P-8

E6126R1K

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

B0F15251

u

Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes

E66EM101

m2

Col.locació de mampara desmuntada de la planta segons plànols de reforma, aquesta
partida inclou:
- Col.locació de mampara, portes de mampares on calgui, ancoratges a terra, paret, pilars o
sostre segons convingui. Amb reposició de ferramenta on aquesta hagi quedat inservible.
- Remats als laterals de les mampares per quedar completament acabades.

16,97080

€

51,72920

€

50,15

€
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Pàg.:

3

- Desmuntatge i muntatge de plaques de cel ras si cal per realitzar correctament el muntatge
de la mampara.
- Trasllat de les mampares des del lloc d'acopi de l'edifici fins a la planta.
- Reomplert de l'aïllament acustic interior que estigui malmes.
No es podrà realitzar cap treballs de adequació o retall de peces que generi soroll o
dispersió de pols en les zones del treball dels usuaris o en horaris de maxima afluencia
d'usuaris. Per tant s'adequarà una zona de tall especial on el soroll i la pols no afecti als
usuaris.
Altres conceptes
P-9

E66EM102

Pa

Partida alçada a justificar per a la possible reposició d'elements deteriorats, siguin
ferramentes o petit material per a la correcta recol·locació de les mampares.
Sense descomposició

P-10

E7CPK6D8

B7CPK6D8

P-11

E7DZB3HH
B7DZC121

P-12

E842M100

B84ZD510

B842T532

P-13

E842M101

B842T532

m2

u

m2
u

m2

m2

m2

m2

m2

Envà fònic per col.locar a sobre de mampares i/o parets de despatxos segons demanda de la
propietat, format per aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb
recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60 x 120 x 8 cm, col·locat sobre
parament vertical. Inclou desmuntatge de cel ras existent i tornar a col.locar-ho una vegada
hagi finalitzat l'actuació. S'haurà de verificar l'amidament a l'obra.
Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues cares,
de 60x120x8 cm
Altres conceptes
Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-180
Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35
mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions
Altres conceptes
Subministre i col·locació de cel ras igual a l'existent, de plaques de llana mineral
compactada, acabat superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb cantell recte, de
1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer
galvanitzat vista igual a l'existent, formada per perfils principals en forma de T invertida de 15
mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i
perfils secundaris formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. La
reacció mínima al foc que es demana per aquest material és C-s2,d0.

Altres conceptes
P-14

50,15000

€

550,00

€

550,00000

€

30,79

€

P-15
24,48600

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

7,83000

€

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

0,50558

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Altres conceptes

4,45990

€

E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat mb el color determinat per la propietat i inclòs protecció amb
plastic o lones de mobiliari de les zones d'actuació

€

B8ZA1000

kg

Segelladora
Altres conceptes

37,13

€

E89F5BJC

m

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant
Altres conceptes

P-17

Placa de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre pintat
de color blanc, amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 600 mm i de
14 a 17 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons
UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1
Altres conceptes

17,73660

€

P-18

€

23,18

€

P-19
17,73660

E9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat en color a escollir, de 10
cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

€

21,16822

€

5,67

€

1,22522

€

0,65025
3,79453

€
€

7,40

€

0,64260

€

0,87287
5,88453

€
€

9,78

€

B0A61500

u

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

0,36000

€

B9U7M110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, pintat color a escollir, de 10 cm
d´alçària,
Altres conceptes

5,48760

€

EAQE1183

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, 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, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà

€

12,49240

€

B84Z7850

291,03

€

35,77

€

Pintura plàstica per a interiors

28,83000

€

1,67400

kg

P-16

5,44340

Visos per a plaques de guix laminat

€

€

4

cu

B89ZPD00

262,20000

Pàg.:

B0A44000

€

6,90100

Placa de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre pintat
de color blanc, amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 600 mm i de
14 a 17 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons
UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1

E8443260

6,30400

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

Subministre i col·locació de cel ras igual a l'existent, de plaques de llana mineral
compactada, acabat superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb cantell recte, de
1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1-s1, d0. Nomès les plaques de cel ras,
no inclou canvi d'estructura de suport. La reacció mínima al foc que es demana per aquest
material és C-s2,d0.
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3,93240

€

148,87

€

BAZG1120

u

Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà

24,77000

€

BAQE1186

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop
Altres conceptes

72,74000

€

EASA82VE
BASA82VE

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 215x210 cm,
preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col·locada
u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de 215x210 cm,
preu superior amb finestreta i tanca antipànic
Altres conceptes

51,36000

€

1.578,34

€

1.425,12000
153,22000

€
€
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P-20

EAWS1B20

u

BAWS1B20

P-21

P-22

EE51LQ10

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de
desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió
d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret
u

m2

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de
desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió
d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural
Altres conceptes
Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras

16,55000

€

26,97

€

u

Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt

2,39000

€

BEY5B000

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt
Altres conceptes

0,26000

€

EEJ1V002

u

u

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal,
amb ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de 2 a 3 kW de potència frigorífica
màxima i 3 a 4 kW de potència calorífica, encastat. Model i-LIFE2 SLIM 2T/DLIU 320 de
climaveneta o equivalent. Inclou Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles de
conexió, calus de tall, safata de condensats, conexió a baixant mes proper, bomba de
condensats en cas de ser necesari i termostat de control, inclùs el cablejat de conexió entre
termostat i fancoil.
Altres conceptes
Desplaçament de unitat de climatització existent. Inclou els treballs de muntage i
desmuntatge, l'allarment de les linies electriques, desguassos i canalitzacions d'aigua o de
gas, buidat del circuit i reomplert, posta en marxa i probes de funcionament.

EEJ1V003

u

Revisió sistema de climatització. Inclou verificació dels diferents terminals de la planta per la
verificació del seu correcte funcionament, incloent els circuits d'alimentació i maquines de
producció. Incloent ompliment de circuit, purgat de les unitats terminals i equilibrat i totes les
comprovacions necessaries per el correcte funcionament.

EEJ23622

BEJ23622

u

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 6,0 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica
total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de
recollida de condensats, col·locat a terra sobre suports. Inclou connexió a baixant més proper.
u

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència
frigorífica màxima i 6,0 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica
total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de
recollida de condensats, per a muntar al terra

u

BEK1M001

BEW5B000

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal,
amb ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, de 2 a 3 kW de potència frigorífica
màxima i 3 a 4 kW de potència calorífica, encastat. Model i-LIFE2 SLIM 2T/DLIU 320 de
climaveneta o equivalent. Inclou Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles de
conexió, calus de tall, safata de condensats, conexió a baixant mes proper, bomba de
condensats en cas de ser necesari i termostat de control, inclùs el cablejat de conexió entre
termostat i fancoil. Totalment instal·lat i en funcionament.

EEK1M001

17,02900

€

904,14

€

654,00000

P-27

EEK9M001

BEK9M001

P-28

EF11H523

u

u

250,14000

€

253,07

€

253,07000

€

809,82

€
P-30

809,82000

€

697,43

€

u

m

Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de mòduls orientables en 4 direccions serie
PLAY-R M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016.
Amb plenum de connexió fet a mida i elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL o
equivalent
Altres conceptes
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants generals
incloent tots els materials necessaris.

Pàg.:

6

245,66000

€

102,55

€

75,00000

€

27,55000

€

135,55

€

105,00000

€

30,55000

€

21,06

€

B0A71A00

u

Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior

0,12400

€

BF11H500

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

5,66100

€

BFW11520

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a soldar

0,36900

€

BFY11520

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat
Altres conceptes

0,22500
14,68100

€
€

32,90

€

EF11H723

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants generals
incloent tots els materials necessaris.

B0A71G00

u

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior

0,16200

€

BF11H700

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

8,02740

€

BFW11720

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar

0,78300

€

BFY11720

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat
Altres conceptes

0,42000
23,50760

€
€

40,06

€

EF11H823

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants generals
incloent tots els materials necessaris.

BF11H800

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

9,22080

€

BFW11820

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar

1,00800

€

B0A71H00

u

Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior

0,15840

€

BFY11820

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat
Altres conceptes

0,49500
29,17780

€
€

55,06

€

€
P-31

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en
acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb els elements necessaris per al
muntatge. Marca MADEL o equivalent
Altres conceptes
Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de mòduls orientables en 4 direccions serie
PLAY-R M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016.
Amb plenum de connexió fet a mida i elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL. o
equivalent

€
P-29

451,77000

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en
acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb els elements necessaris per al
muntatge. Marca MADEL o equivalent

€

€

Altres conceptes
P-25

65,15000

7,29100

u

Altres conceptes
P-26

Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior
de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK,
resistència tèrmica >=0,78125

EEJ1V001

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

m2

Altres conceptes
P-24

81,70

5

BE51LQ11

BEJ1V001

P-23

Pàg.:

EF11H923

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants generals
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Pàg.:
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incloent tots els materials necessaris.
B0A71K00

u

Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior

BF11H900

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

BFW11920

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a soldar

BFY11920

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat
Altres conceptes

P-33

P-34

EF11HA23

u

Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior

BF11HA00

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

BFW11A20

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar

BFY11A20

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat
Altres conceptes

EF11HD23

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants
generals incloent tots els materials necessaris.

B0A71N00

u

Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior

BF11HD00

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

BFW11D20

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per a soldar

BFY11D20

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat
Altres conceptes

EFQ32CCK

BFYQ3080

P-36

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou connexionat a muntants generals
incloent tots els materials necessaris.

B0A71L00

BFQ32CCA

P-35

m

EFQ32CEK

m

m

u

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

0,27060
12,83160

€

1,61550

€

0,69000
39,65230

€
€

68,03

€

0,53130

€

18,06420

€

4,05000

€

0,90000
44,48450

€
€

106,40

€

0,49250

€

33,54780

€

9,90000

€

1,72500
60,73470

€
€

9,63

€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

4,53900

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

0,11000

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

€

4,98100

€

10,72

€

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

5,30400

€

BFYQ3080

u

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

0,11000

€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment

P-39

P-40

BFQ32CLA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

7,69080

€

BFYQ3080

u

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

0,11000

€

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

5,30600
14,10

€
€

P-41

6,29920

€

7,71

€

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

3,47820

€

BFYQ3080

u

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

0,11000

€

EFQ33CBK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,12180

€

9,52

€

BFQ33CBA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,43700

€

BFYQ3080

u

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

0,11000

€

EFQ33CGK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,97300

€

13,11

€

BFQ33CGA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

7,01760

€

BFYQ3080

u

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

0,11000

€

EG151522

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

BG151522

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes

m

m

P-38

€

BFQ32CEA

EFQ32CLK

8

amb grau de dificultat baix
€

P-37
P-32

Pàg.:

EG1AV001

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna. Inclui cablejat interior, bornes i tot el necesari per a la
seva instal·lació.

BG1A0940

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, porta
amb finestreta

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics
Altres conceptes

5,98240

€

15,79

€

3,52000

€

0,32000
11,95000

€
€

463,96

€

354,03000

€

49,60000
60,33000

€
€

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-42

EG1AV002
BGW1A000

u

Trasllat de quadres electrics de planta 3. Inclou feines de desconaexió trasllat, allargament
de linies en cas de ser necesari i reconexió.
u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics
Altres conceptes

P-43

EG21H71J

BG21H710

BGW21000

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

m

u

EG22H715

BG22H710

P-45

EG2DG6F5
BG2DG6F0

P-46

P-47

m

m

€

P-49

49,60000
506,16000

€
€

5,18

€

€

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000
2,42900

€
€

1,66

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

m

555,76

2,60100

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 sobre sostremort

m

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

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
Altres conceptes

P-44

9

Pàg.:

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm

0,69360

0,96640

€

27,41

€

6,55000

€

BGY2AGF2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
Altres conceptes

7,37000

€

10,47000

€

31,94

€

BG2DG6H0

m

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm

7,06000

€

BG2Z005B

m

Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

3,02000

€

BGY2AGH2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
Altres conceptes

9,04000

€

m

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

P-51

P-53

€

44,65

€

m

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm

9,86000

€

BG2Z005B

m

Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

6,04000

€

BGY2AGK2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 400
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
Altres conceptes

13,55000

€

BG312330

m

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

EG380702

m

m

Cablejat sota taules a tots els punts de treball segons demandes de la propietat.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums
Altres conceptes
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

BG380700

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2

EG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

€

2,06

€

1,32600

4,94260

€

25,69

€

5,47740

€

20,21260

€

4,96

€

0,33000

€

0,60180
4,02820

€
€

38,91

€

25,84000

€

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42000
12,65000

€
€

179,61

€

EG415GKK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

BG415GKK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

EG426B9H

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

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

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

EG42SMRN u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 1 A de desconnexió regulable entre les posicions
fixe instantani i fixe selectiu, amb temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
60947-2, de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

150,56000

€

0,42000
28,63000

€
€

169,90

€

141,28000

€

0,38000
28,24000

€
€

291,53

€

€
€

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42SMRN
0,73400

23,32740

€

u

Altres conceptes
15,20000

28,27

10

BG415D9B

Altres conceptes
P-54

12,82000

BG2DG6K0

EG312336

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums
Altres conceptes

Altres conceptes

P-55
P-48

EG31M350

m

Altres conceptes

€

3,02000

EG2DG6K5

P-50

P-52

Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

BG312690

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

€

m

m

m

BG317330

BG2Z005B

EG2DG6H5

EG312696

Pàg.:

u

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,3 i 1 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions
fixe instantani i fixe selectiu amb temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN

245,73000

€
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Altres conceptes

60947-2, de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
P-62
BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes

P-56

P-57

EG474B4E

u

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

BGW47000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals

BG474B4A

u

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)
Altres conceptes

EG48B44CJ u

Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat. Article: ref. 68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents
de la marca SIMON o equivalent.

BG48B44CJ1

u

Protector de sobretensions permanents 3+N, de 4 mòduls DIN, Simon 68, ref. 68853-31 de la
serie Protecció Sobretensions Permanents de la marca SIMON o equivalent

BGW48000

u

Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
Altres conceptes

P-58

EG6211E2

u

BG6211E2

P-59

P-60

P-61

EH22V001

Interruptor tipus BTicino light o equivalent, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, encastat
u

u

Interruptor marca BTicino light o equivalent, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V,
amb tecla, preu mitjà, per a encastar
Altres conceptes
Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 42
W de potència de la llumenera, 2.982 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no
regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.

0,38000
45,42000

€
€

81,57

€

€

61,39000

€

19,72000

€

250,08

€
P-64

215,36000

€

0,42000
34,30000

€
€

15,65

€

7,75000
7,90000

€

123,06

€

u

Llumenera decorativa modular 40/LU384/33 de TROLL , de 60x60 cm, de 42 W de potència
de la llumenera, 2982 lm de flux lluminós, UGR19, per encastar.

93,00000

€

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

5,20000

€

u

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de
33 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no
regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.

24,86000

€

165,85

€

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,20000

€

BH22M002

u

Llumenera decorativa modular Start Flat Panel LED de Sylvania, de 120x30 cm, de 45 W de
potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, per encastar.
Altres conceptes

131,90000

€

EH22V003

u

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x60 cm, de
74,3 W de potència de la llumenera, 5.970 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no
regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.

EH2LV004

Desplaçament de Pantalla LED existent. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper.
m

u

28,75000

€

224,95

€

P-65

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma
circular, 23 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19, equip elèctric no
regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP20, col·locat
encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.

P-67

P-68

34,12000

€

20,76

€

5,20000

€

15,56000

€

89,95

€

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

5,20000

€

BH2LMKAA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 23 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 19 , equip elèctric no
regulable, d'aïllament classe II, cos d'alumini, amb grau de protecció IP20. Model SYLFLAT
LED EVO de Sylvania
Altres conceptes

62,90000

€

EH61RCFA

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

21,85000

€

129,46

€

BH61RHFA

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

100,10000

€

BH6ZCR00

u

Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal
Altres conceptes

3,92000
25,44000

€
€

36,32

€

EM111120

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

BM111120

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície

21,73000

€

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,35000
14,24000

€
€

23,68

€

23,68000

€

26,28

€

Altres conceptes
P-66
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BG312330

€

BH224461

EH22V002

u

BG312330

P-63

0,46000

EH22V005

Pàg.:

EM11V001

EM11V002

u

Trasllat de detector convencional existent, inclou material axiliar i cablejat en cas de ser
necesari.
Altres conceptes

u

Trasllat de polsador existent , inclou material auxiliar i cablejat en cas de ser necesari.

BG21H710

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

7,65000

€

EG317224

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Altres conceptes

5,29395

€

EM12V001

u

Trasllat de central detecció incendis convencional i control de portes de la sala de control de
planta 5ª a la nova sala de control de planta 4ª. S'incluo es trasllat i tot el cablejat i
canalitzacions necesaries i probes de funcionament.

13,33605

€

2.451,29

€

BH22M003

u

Llumenera decorativa modular 40/LU584/33 de TROLL , de 120x60 cm, de 74,3 W de
potència de la llumenera, 5.970 lm de flux lluminós, UGR19, per encastar.

185,63000

€

BG151522

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

35,20000

€

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,20000

€

BG21H710

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

204,00000

€
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P-69

P-70

P-71

P-72

m
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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

54,40000

€

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

529,39500

€

EG317334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Altres conceptes

37,63875

€

EM141202

u

Trasllat de Sirena electrònica convencional existent, inclou material axiliar i cablejat en cas
de ser necesari.
Altres conceptes

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

BM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment
Altres conceptes

EM31261J

u

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

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat
Altres conceptes

EM31V001

u

Trasllat extintor manual existent.

P-73

EMSB31P1

u

BMSB31P0
B09VAA00

P-74

EN111577

m

u

BN111570

P-75

EN111587

BN111580

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical
u

u

15,92

€

15,92000

€

131,51

€

0,29000

€

108,32000

€

22,90000

€

53,29

€

0,31000

€

39,02000
13,96000

€
€

10,03000

€
€

10,12

€

1,56600

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

u

P-77

EN1115A7

u

BN1115A0

EN1115D7

ENC13140

u

P-80

ENC13150

u

4,59400

€

21,51

€

8,16000

P-81

u

u

u

u

BNC23010

P-82
€

25,30

€

ENC23020

u

P-83

ENC23030

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 50 mm de diàmetre
nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió
Altres conceptes
Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre
nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada

u

€

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de
680 a 6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de
temperatura màxima, amb 2 preses de pressió
Altres conceptes
Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 50 mm de diàmetre
nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada

u

BNC23020

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 32 mm de diàmetre nominal, cabal de
680 a 6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de
temperatura màxima, amb 2 preses de pressió
Altres conceptes
Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de
680 a 6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de
temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada

€

13,35000

11,60000

ENC23010

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer
Altres conceptes
Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 32 mm de diàmetre nominal, cabal de
680 a 6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de
temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada

€
€

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer
Altres conceptes
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

u

BNC13140

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer
Altres conceptes
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

u

BN1115D0

P-79

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment
u

BNC13150

Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes
Altres conceptes

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer
Altres conceptes

EN111597

BN111590

P-78

3,96000

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment
u

€

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió
nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment
u

1.590,65625

10,03

Altres conceptes

Altres conceptes
P-76

EG317224

EM13V001

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre
nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió
Altres conceptes
Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 80 mm de diàmetre
nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió

Pàg.:
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13,70000

€

34,60

€

17,78000

€

16,82000

€

50,06

€

30,46000

€

19,60000

€

110,70

€

68,72000

€

41,98000

€

174,57

€

147,30000

€

27,27000

€

201,32

€

164,78000

€

36,54000

€

447,31

€

370,17000

€

77,14000

€

466,95

€

374,35000

€

92,60000

€

466,95

€
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374,35000

€
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màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada
BNC23030

u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 80 mm de diàmetre
nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió
Altres conceptes

BP7ZE2C2

92,60000

€

1,72

€

P-92
P-84

EP434A50

m

BP434A50

P-85

EP43F431

m

u

BP43F430

P-86

P-87

EP73MJB1

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de
4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal
Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de
4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2
Altres conceptes
Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o equivalent, amb 2 connectors RJ45, categoria
6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

u

u

Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o equivalent, amb 2 connectors RJ45 categoria
6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària
Altres conceptes
Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret. Inclou
tasques d'enrackat/ patchejat de cada punt de connexió, etiquetatge i certificació dels punts.

P-93
0,88200

€

11,22

€
€

2,39000

€

16,08

€

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

8,89000

€

BP7ZSR10

u

Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de
tipus modular d'1 mòdul estret i sobre panells d'armaris
Altres conceptes

1,31000

€

u

BP74S810

Armari metàl·lic tipus APC o equivalent, 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 desmuntable, col·locat
u

Armari de peu metàl·lic tipus APC o equivalent, 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 desmuntable
Altres conceptes

P-94

P-95

P-96

BP73J1B0

EP74S811

5,88000

€

1.034,14

€

894,53000

€

139,61000

€

531,52

€

P-97

P-98

P-99
P-88

EP7EMJST

u

Reconfiguració i interconexió de nou rack de planta amb racks existents. Inclou la
identificació dels punts de treball i les seves connexions al Rack.
Altres conceptes

P-89

EP7EPJST

u

Reconfiguració i interconexió de nou rack de planta amb racks existents.
Altres conceptes

P-90

EP7Z2B11

u

BP7Z2DA1

P-91

EP7ZE2C2

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1
unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels
connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
u

u

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1
unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels
connectors posterior, amb organitzador de cables
Altres conceptes
Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge vertical, fixada mecànicament

531,52000

€

531,52

€

531,52000

€

53,76

€

P-100

P-101
41,26000

K12GG000

u

u

€

0,83800

8,83000

K12GF000

u

K2164671

K218A410

K2194B21

K21AM100

K21AM102

K21AM301

K21QM200

K21QM201

m2

m2

m2

m2

u

u

ut

ut

€

12,50000

€

277,28

€
P-102

K21QM202

ut

Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
automàtic magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
muntatge vertical
Altres conceptes
Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa,
per a subministrament de D inferior a 2''
Altres conceptes
Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim,
Altres conceptes
Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor, Inclos la protecció amb lones o plastics dels elements que es trobin a zones
pròximes, aspiració i neteja de l'espai afectat per eliminar a màxim la pols i recollida i/o
agrupament d'instal.lacions que puguin quedar soltes.
Altres conceptes
Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inclos la neteja profunda del suport existent de coles o restes de materials
d'agafament per deixar la superficie completament neta per la col.locació del nou paviment.
Altres conceptes
Desmuntatge de mampares modulars opaques o de vidre i de les seves portes. Separació
selectiva de residus, amb mitjans manuals i mecànics, desplaçament per l'interior de l'obra,
aplec provisional pel seu aprofitament a qualsevol planta de l'edifici o càrrega manual o
mecànica amb camió grua sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de protecció dels elements
de la sala on s'actua i la protecció i senyalització en el lloc d'acopi.
Altres conceptes
Desmuntatge de porta de vidre d'accès a planta, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de porta d'accès a planta, bastiment i accessoris, amb recuperació de la
mateixa per a per a la seva reutilització. Acopi i protecció per a posterior recol·locació.
Altres conceptes
Desmuntatge de mobiliari de planta tercera amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatgesor, a la mateixa planta o a una altra, segons
indicaciones de la propietat. Muntatge i col·locació de mobiliari un cop acabada la reforma
segons indicacions de la propietat. Inclos el marcatge del mobiliari de cada usuari per a la
seva identificació si fos necessari. Aquestes feines es realitzan per fases ja que la planta
sempre estarà operativa.
Altres conceptes
Desmuntatge de mobiliari i material informàtic de planta quarta amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges, a la mateixa planta o a
una altra, segons indicaciones de la propietat. Col·locació de mobiliari un cop acabada la
reforma segons indicacions de la propietat. Inclos el marcatge del mobiliari de cada usuari
per a la seva identificació si fos necessari. Aquestes feines es realitzan per fases ja que la
planta sempre estarà operativa.
Altres conceptes
Desmuntatge de mobiliari i material informàtic de planta cinquena amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o
contenidor, a la mateixa planta o a una altra, segons indicaciones de la propietat. Col·locació
de mobiliari un cop acabada la reforma segons indicacions de la propietat. Inclòs el marcatge
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244,46000

€

32,82000

€

53,95

€

53,95000

€

269,75

€

269,75000

€

11,98

€

11,98000

€

5,45

€

5,45000

€

5,45

€

5,45000

€

28,26

€

28,26000

€

118,53

€

118,53000

€

113,75

€

113,75000

€

5.993,37

€

5.993,37000

€

1.743,53

€

1.743,53000

€

4.794,70

€
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del mobiliari de cada usuari per a la seva identificació si fos necessari. Aquestes feines es
realitzaran per fases ja que la planta sempre estarà operativa.
Altres conceptes
P-103

P-104

P-105

K21QM210

K21QM211

K21QM258

ut

ut

ut

Desmuntatge de instal.lacions d'electricitat i il·luminació segons indicacions de projecte, de
planta amb mitjans manuals, càrrega sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Retirada de fancoil segons indicacions de projecte, de planta amb mitjans manuals, càrrega
sobre camió o contenidor. La retirada de l'element es realitzaran mitjançant sistema de
congelació de canonada per l'eliminació de la terminal i no haver de buidar el circuit. Si
s'hagués de buidar el circuit s'avisarà amb suficient antelació per no interferir en la jornada
laboral dels usuaris.
Altres conceptes
Buidatge de magatzem i/o arxiu de planta i enmagatzematge en lloc designat el temps que
durin els treballs i posterior recol.locació a magatzem i/o arxiu definitiu.

4.794,70000

€

790,06

€

790,06000

€

43,59

€

P-110

43,59000

€

653,82

€

m2

Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

14,81140

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes

0,23500
14,00653

€
€

K8122212

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

17,52

€

0,09576
17,42424

€
€

4,91

€

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes

K898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat amb el color determinat per la propietat i inclòs protecció amb
plastic o lones de mobiliari de les zones d'actuació

B8ZA1000

kg

Segelladora

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors
Altres conceptes

Altres conceptes

653,82000

€

435,88

€

435,88000

€

7,96

€

P-112
P-106

P-107

K21QM300

K2R64237

ut

m3

Desmuntatge d'elements d'instal·lacions d'incendis, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km
Altres conceptes

€

35,48

€

P-113
P-108

K2RA85A0

B2RA85A0

P-109

K652524R

m3

t

m2

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
No es podrà realitzar cap treballs de adequació o retall de plaques de pladur, ja que
produeixen dispersió de pols, en les zones del treball dels usuaris o en horaris de maxima
afluencia d'usuaris. Per tant s'adequarà una zona de tall especial on el soroll i la pols no
afecti als usuaris.

K9C14422

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens.
Igual a l'existent.

B0310400

t

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

B9C14422

m2

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens

B9CZ2000

kg

Beurada de color
Altres conceptes

7,96000

32,25000

€

3,23000

€

39,79

€

P-114

K9C1M100

m2

Reparació de paviment de terratzo malmés pels ancoratges de mampares i diferents altres
actuacions a la planta mitjançant resines amb colorant del mateix color del paviment.

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,85785

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,25320

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90000

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

2,79000

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,15292

€

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

2,64710

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,85600

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28000

€

P-115

P-117

€

1,22522
3,03453

€
€

33,65

€

0,58643

€

15,71400

€

1,47660
15,87297

€
€

8,94

€

kg

Beurada de color

1,47660

€

B9CZ2001

kg

Pasta pigmentada de color per resines de polièster o epoxi. Per colors opacs i resistents a el
sol. Color molt estable, no varia durant l'assecat de la resina
Altres conceptes

0,71680

€

K9P67A99

m2

Paviment de linòleum igual a l'existent en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de
gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb
cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.

B9P67A99

m2

Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de 4mm de gruix

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

K9P6M001

m2

Reparació de paviment de linòleum existent en tota la planta.

B9P67A99

m2

Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de 4mm de gruix

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa
Altres conceptes

P-116

0,65025

B9CZ2000

Altres conceptes

B6B12211

18

B0CC5410

B0521200

P-111

Pàg.:

K9Z2A100

KASA71B2

m2

u

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Aquestes feines es realitzaran el
divendres a partir de les 15:00h. Els productes abrillantadors compliran amb el que prescriu
el CTE DB SUA en el grau de lliscament de paviment C2.
Altres conceptes
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt,
col·locada

6,74660

€

38,67

€

23,79300

€

0,11220

€

0,86625
13,89855

€
€

42,47

€

23,79300

€

0,11220

€

0,86625
17,69855

€
€

14,71

€

14,71000

€

255,73

€
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BASA71B2

P-118

KASAM500

u

u

Pàg.:

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt
Altres conceptes
Muntatge de porta d'entrada previament desmuntada.

KM12M400

BMY12000

u

Comprovació de la connexió a centraleta dels diversos elements que composen la instal·lació
contra incendis. Aquestes tasques és realitzaran conjuntament amb l'empresa mantenidora
de la mateixa.
u

Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
Altres conceptes

P-120

P-121

L219R011

L9CR242D

m2

m2

Arrencada de peces de parquet encolat, neteja del suport de restes de cola i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Reparació de paviment de terratzo llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o mal
adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta amb morter i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

€

0,65000
170,59000

€
€

6,53

€

6,53000

€

74,80

€

Beurada de color

1,47660

€

B0310400

t

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

0,58643

€

B9C14422

m2

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens

20,37000
52,36697

€
€

17,89

€

3,07200
14,81800

€
€

825,00

€

825,00000

€

11.462,05

€

11.462,05000

€

L9QRUG60

m2

kg

Rebaixat i polit del paviment de fusta, eliminant vernís o acabats antics, neteja amb aspirador
de la pols generada i envernissat amb dues capes de vernís de poliuretà (superfícies > 25
m2). L'envernissat es realitzarà en el horari en el qual no hi hagi usuaris en la planta.
Vernís de poliuretà d'1 component
Altres conceptes

PPAUUIA1

pa

Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'adequació d'espais de treball segons
plànols de projecte i indicacions de la propietat, consistents en: muntatge de mobiliari i
realització de les instal.lacions necessaries per poder treballar durant el temps que durin les
obres de reforma de les diferents plantes.

Sense descomposició
P-124

171,24

kg

B8AZC100

P-123

€
€

B9CZ2000

Altres conceptes
P-122

€
€

242,77000

242,77

Altres conceptes
P-119

223,35000
32,38000

19

XPAUSISO

PA

Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització
provisional necessàries durant l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el
pla de seguretat i salut i la planificació de les obres durant l'execució de les obres. En
cumpliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997.
Sense descomposició

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

20

PRESSUPOSTOS PARCIALS
PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
NUM. CODI

Pàg.:

1

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

K12GF000

5

UA

DESCRIPCIÓ

u

Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D
inferior a 2''

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

K2164671

m2

TOTAL

1

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

ut

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text

m2

[C]

1

Planta tercera

0,000

2

mampares

[F]

TOTAL

Fórmula

2,550

14,790 C#*D#*E#*F#

1,000

7,950

2,550

20,273 C#*D#*E#*F#
35,063

TOTAL

Desmuntatge de instal.lacions d'electricitat i il·luminació segons indicacions de projecte, de planta amb mitjans manuals,
càrrega sobre camió o contenidor.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

Fórmula

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

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
K21QM211

ut

5,000

TOTAL

Num. Text

1,000

Retirada de fancoil segons indicacions de projecte, de planta amb mitjans manuals, càrrega sobre camió o contenidor. La
retirada de l'element es realitzaran mitjançant sistema de congelació de canonada per l'eliminació de la terminal i no haver
de buidar el circuit. Si s'hagués de buidar el circuit s'avisarà amb suficient antelació per no interferir en la jornada laboral
dels usuaris.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

TOTAL

Fórmula

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

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

[D]

[E]

[F]

K2R64237

m3

1,000
Num. Text

Desmuntatge de mampares modulars opaques o de vidre i de les seves portes. Separació selectiva de residus, amb
mitjans manuals i mecànics, desplaçament per l'interior de l'obra, aplec provisional pel seu aprofitament a qualsevol planta
de l'edifici o càrrega manual o mecànica amb camió grua sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de protecció dels elements
de la sala on s'actua i la protecció i senyalització en el lloc d'acopi.
Tipus

ut

Num. Text

8

K21AM100

[E]

2,000

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

4

K21QM210

1,000

Desmuntatge de mobiliari de planta tercera amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatgesor, a la mateixa planta o a una altra, segons indicaciones de la propietat. Muntatge i col·locació de
mobiliari un cop acabada la reforma segons indicacions de la propietat. Inclos el marcatge del mobiliari de cada usuari per
a la seva identificació si fos necessari. Aquestes feines es realitzan per fases ja que la planta sempre estarà operativa.

1

[D]

5,800

TOTAL AMIDAMENT

7

K21QM200

[C]

1,000

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

3

Tipus

paret

2

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa
tensió 200 kVA, com a màxim,

1

213,988

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Fórmula

6

K12GG000

2

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

2

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

1

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

TOTAL

Fórmula

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

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,100

1,300

9,554 C#*D#*E#*F#

0,050

1,300

21,356 C#*D#*E#*F#

0,150

1,300

6,837 C#*D#*E#*F#

1,000

73,490

2

cel ras

1,000

328,550

3

paret

1,000

35,063

4

Intal·lacions il·luminació

1,000

1,000

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

5

Instal·lació elèctrica

1,000

1,000

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

6

Instal·lació de climatització

1,000

5,000

1,300

6,500 C#*D#*E#*F#

7

Mobiliari

1,000

3,000

1,300

3,900 C#*D#*E#*F#

8

Porta entrada

1,000

3,000

1,300

0,585 C#*D#*E#*F#

1,000

1,260

2,320

2,923 C#*D#*E#*F#

1,000

5,000

2,320

11,600 C#*D#*E#*F#

4

1,000

5,136

2,320

11,916 C#*D#*E#*F#

5

1,000

5,650

2,320

13,108 C#*D#*E#*F#

6

1,000

11,630

2,320

26,982 C#*D#*E#*F#

7

1,000

7,600

2,320

17,632 C#*D#*E#*F#

8

1,000

12,100

2,320

28,072 C#*D#*E#*F#

9

1,000

1,450

2,320

3,364 C#*D#*E#*F#

10

3,000

2,060

2,320

14,338 C#*D#*E#*F#

11

1,000

25,070

2,320

58,162 C#*D#*E#*F#

1

mampares

1,000

73,490

12

1,000

5,660

2,320

13,131 C#*D#*E#*F#

2

cel ras

1,000

328,550

13

1,000

5,500

2,320

12,760 C#*D#*E#*F#

3

paret

1,000

35,063

4

Intal·lacions il·luminació

1,000

1,000

0,150

TOTAL AMIDAMENT
K2RA85A0

m3

Num. Text

EUR

Fórmula

mampares

3

9

TOTAL

1

51,332

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,100

1,300

9,554 C#*D#*E#*F#

0,050

1,300

21,356 C#*D#*E#*F#

0,150

1,300

6,837 C#*D#*E#*F#

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Pàg.:

Instal·lació elèctrica

1,000

1,000

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

2

1,000

25,000

0,300

7,500 C#*D#*E#*F#

Instal·lació de climatització

1,000

5,000

1,300

6,500 C#*D#*E#*F#

3

4,000

3,600

0,300

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

7

Mobiliari

1,000

3,000

1,300

3,900 C#*D#*E#*F#

4

3,000

8,000

0,300

7,200 C#*D#*E#*F#

8

Porta entrada

1,000

3,000

1,300

0,585 C#*D#*E#*F#

5

1,000

3,100

0,300

0,930 C#*D#*E#*F#

0,150

K21QM300

ut

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

ut

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
01
02

1

E6126R1K

UA
m2

Num. Text
1

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II
Tipus

arxiu

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

m2

E66EM101

m2

Col.locació de mampara desmuntada de la planta segons plànols de reforma, aquesta partida inclou:
- Col.locació de mampara, portes de mampares on calgui, ancoratges a terra, paret, pilars o sostre segons convingui. Amb
reposició de ferramenta on aquesta hagi quedat inservible.
- Remats als laterals de les mampares per quedar completament acabades.
- Desmuntatge i muntatge de plaques de cel ras si cal per realitzar correctament el muntatge de la mampara.
- Trasllat de les mampares des del lloc d'acopi de l'edifici fins a la planta.
- Reomplert de l'aïllament acustic interior que estigui malmes.
No es podrà realitzar cap treballs de adequació o retall de peces que generi soroll o dispersió de pols en les zones del
treball dels usuaris o en horaris de maxima afluencia d'usuaris. Per tant s'adequarà una zona de tall especial on el soroll i
la pols no afecti als usuaris.

TOTAL

Fórmula

1

Planta tercera

2

mampares

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

2,600

2,320

3

1,000

0,800

2,320

6,032 C#*D#*E#*F#
1,856 C#*D#*E#*F#

4

1,000

7,200

2,320

16,704 C#*D#*E#*F#

5

1,000

4,000

2,320

9,280 C#*D#*E#*F#

6

1,000

18,720

2,320

43,430 C#*D#*E#*F#

7

1,000

1,300

2,320

3,016 C#*D#*E#*F#

8

1,000

1,800

2,320

4,176 C#*D#*E#*F#

9

1,000

3,450

2,320

8,004 C#*D#*E#*F#

10

1,000

1,450

2,320

3,364 C#*D#*E#*F#

11

1,000

9,860

2,320

22,875 C#*D#*E#*F#

12

1,000

4,370

2,320

10,138 C#*D#*E#*F#

13

1,000

3,100

2,320

7,192 C#*D#*E#*F#

14

1,000

0,800

2,320

1,856 C#*D#*E#*F#

4,060

2,550

10,353 C#*D#*E#*F#

15

1,000

0,650

2,320

1,508 C#*D#*E#*F#

2,000

3,000

2,550

15,300 C#*D#*E#*F#

16

1,000

2,000

2,320

4,640 C#*D#*E#*F#

25,653

TOTAL AMIDAMENT

Envà fònic per col.locar a sobre de mampares i/o parets de despatxos segons demanda de la propietat, format per
aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60 x
120 x 8 cm, col·locat sobre parament vertical. Inclou desmuntatge de cel ras existent i tornar a col.locar-ho una vegada
hagi finalitzat l'actuació. S'haurà de verificar l'amidament a l'obra.
Tipus

Num. Text

1,000

TOTAL AMIDAMENT
E7CPK6D8

1,000

DESCRIPCIÓ

2

2

Fórmula

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
TANCAMENTS INTERIORS

[C]

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
MAMPARES
DESCRIPCIÓ

1,000

TOTAL

19,950

UA

Fórmula

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

NUM. CODI

1

Buidatge de magatzem i/o arxiu de planta i enmagatzematge en lloc designat el temps que durin els treballs i posterior
recol.locació a magatzem i/o arxiu definitiu.

Num. Text

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

NUM. CODI

1,000

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

4

Fórmula

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

K21QM258

01
01
03

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

Desmuntatge de porta de vidre d'accès a planta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text

12

TOTAL

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

K21AM102

TOTAL AMIDAMENT

51,332

Desmuntatge d'elements d'instal·lacions d'incendis, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

1

envà fònic

Pàg.:

6

Num. Text

11

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

5

TOTAL AMIDAMENT
10

3

01
01
04

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

144,071

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
FUSTERIA INTERIOR

Fórmula

NUM. CODI

planta tercera
EUR

UA

DESCRIPCIÓ

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
1

EAQE1183

u

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

1

TOTAL

Tipus

previsió canvi cel ras a planta 3

Fórmula

01
01
08

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
NUM. CODI

[D]

[E]

[F]

100,000

K8122212

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
ACABATS VERTICALS INTERIORS

E9U7U110

1

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1

1

arxiu

2

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

DESCRIPCIÓ

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, pintat en color a escollir, de 10 cm d´alçària, col·locat amb
tacs d´expansió i cargols
Tipus

arxiu

[C]

[D]

[E]

[F]

2

A9Z2A100

m2

K898J2A0

m2

4,060

2,320

18,838 C#*D#*E#*F#

4,000

3,000

2,320

27,840 C#*D#*E#*F#

8,120 C#*D#*E#*F#

4,000

3,000

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

1

Tipus

arxiu

2
4

perímetre planta

[C]

1

Planta tercera

2

polit

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

872,000

[E]

[F]

pilars

L9CR242D

2,320

18,838 C#*D#*E#*F#

2,320

27,840 C#*D#*E#*F#

1

Planta tercera

1,000

187,000

2,000

374,000 C#*D#*E#*F#

m2

872,000 C#*D#*E#*F#

2

paviment

2,320

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

222,720 C#*D#*E#*F#
4

643,398

K9C1M100

m2

UA

Fórmula

7,900

Reparació de paviment de terratzo malmés pels ancoratges de mampares i diferents altres actuacions a la planta
mitjançant resines amb colorant del mateix color del paviment.

Num. Text

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
CELS RASOS

TOTAL

7,900 C#*D#*E#*F#

7,900

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

872,000

[E]

[F]

0,100
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

872,000

Reparació de paviment de terratzo llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació,
i col·locant peces noves a truc de maceta amb morter i càrrega de runa sobre camió o contenidor

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

TOTAL AMIDAMENT

01
01
06

3

3,000

2,400

Fórmula

Fórmula

4,060

40,000

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

TOTAL

4,000

0,000

TOTAL

46,678

2,000

5
6

[D]

20,120

Abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Aquestes feines es realitzaran el divendres a partir de les 15:00h. Els
productes abrillantadors compliran amb el que prescriu el CTE DB SUA en el grau de lliscament de paviment C2.

Num. Text

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat amb
el color determinat per la propietat i inclòs protecció amb plastic o lones de mobiliari de les zones d'actuació

Num. Text

Fórmula

4,060

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

2,000

Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT

100,000

UA

Num. Text

DESCRIPCIÓ

Tipus

Fórmula

1,000

UA

Num. Text

TOTAL

100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1

6

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
PAVIMENTS

2

NUM. CODI

[C]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

1
01
01
05

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3

Pàg.:

Subministre i col·locació de cel ras igual a l'existent, de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel
de vidre pintat de color blanc, amb cantell recte, de 1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1-s1, d0. Nomès les plaques de cel ras, no
inclou canvi d'estructura de suport. La reacció mínima al foc que es demana per aquest material és C-s2,d0.

1,000

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

m2

Num. Text

Fórmula

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 215x210 cm, preu superior amb finestreta i
tanca antipànic, col·locada

Num. Text

E842M101

1

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

EASA82VE

TOTAL

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, 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, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà

Num. Text

2

5

TOTAL

Fórmula

87,200 C#*D#*E#*F#
87,200

DESCRIPCIÓ
OBRA
EUR

01

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
01
09
01
01

CAPÍTULO
TÍTULO 3
SUB CAPÍTOL
TITOL 4
NUM. CODI
1

EG415GKK

Pàg.:

7

PLANTA 3
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS P3
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT

Num. Text
1

DESCRIPCIÓ

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

7

EG415D9B

1

Sortida Quadre Planta 3

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG42SMRN

u

Num. Text
1

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

TOTAL

u

Num. Text
1

8

Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG1AV002

1

u

Num. Text
1

Q.IED.P3

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

EG474B4E

u

Num. Text
1

Q.IED.P3

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

EG426B9H

u

10,000

[F]

TOTAL

Fórmula

19,000 C#*D#*E#*F#

9

EG312696

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

m

19,000

TOTAL

Fórmula

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x
35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,000

TOTAL

1

Tipus

ESCOMESA Q.IED.P3

[C]

37,000

[D]

[E]

[F]

1,100

10

EG312336

m

TOTAL

Fórmula

40,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

40,700

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1,000

1

Q.IED.P3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2

L1

5,000

1,100

5,500 C#*D#*E#*F#

Fórmula

3

L2

40,000

1,100

44,000 C#*D#*E#*F#

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

4

L3

17,000

1,100

18,700 C#*D#*E#*F#

5

L4

31,000

1,100

34,100 C#*D#*E#*F#

6

L5

49,000

1,100

53,900 C#*D#*E#*F#

7

L6

50,000

1,100

55,000 C#*D#*E#*F#

8

L7

25,000

1,100

27,500 C#*D#*E#*F#

9

L8

20,000

1,100

22,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

10

L9

19,000

1,100

20,900 C#*D#*E#*F#

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

11

L10

20,000

1,100

22,000 C#*D#*E#*F#

12

L11

11,000

1,100

12,100 C#*D#*E#*F#

13

L12

31,000

1,100

34,100 C#*D#*E#*F#

14

L13

31,000

1,100

34,100 C#*D#*E#*F#

15

L14

33,000

1,100

36,300 C#*D#*E#*F#

16

L15

26,000

1,100

28,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1,000

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. Article: ref.
68853-31 de la serie Protecció Sobretensions Permanents de la marca SIMON o equivalent.
Tipus

Fórmula

Trasllat de quadres electrics de planta 3. Inclou feines de desconaexió trasllat, allargament de linies en cas de ser
necesari i reconexió.

Q.IED.P3

Num. Text

EG48B44CJ1V4 u

[D]

Fórmula

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

4

[C]

19,000

Num. Text

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna. Inclui cablejat interior, bornes i tot el necesari per a la seva instal·lació.

Q.IED.P3

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Q.IED.P3

Num. Text

EG1AV001

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

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

3

[E]

8

Fórmula

Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre
0,3 i 1 A de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani i fixe selectiu, amb temps de retard de 60 ms, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
de 5,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Sortida Quadre Planta 3

[D]

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

2

[C]

10,000

Num. Text
1

Tipus

Tipus

Q.IED.P3

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

TOTAL

1,000

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

EUR

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Pàg.:

17

L16

29,000

1,100

31,900 C#*D#*E#*F#

18

L17

37,000

1,100

40,700 C#*D#*E#*F#

19

L18

36,000

1,100

39,600 C#*D#*E#*F#

21

punts de treballs

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

EG2DG6K5

m

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
17

1G6TM005

u

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

42,000

1

12

EG2DG6H5

m

Num. Text

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

18

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

41,000

TOTAL

m

u

Num. Text

Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

23,000

EG22H715

m

Num. Text
1

Corrugat fora de safata

[C]

19,000

[D]

[E]

[F]

10,000

1G6TM003

u

41,000

EG151522

u

Num. Text

Num. Text

[C]

19,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

1G6TM002

Num. Text
1

u

Tipus

[C]

11,000

[C]

[D]

20

23,000

TOTAL

[D]

EG380702

m

Num. Text

Fórmula

[E]

[F]

21

35,000

TOTAL

Fórmula

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

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

EUR

Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#

2

41,000

41,000 C#*D#*E#*F#

3

23,000

23,000 C#*D#*E#*F#

EG31M350

m

Tipus

punt de treball

106,000

Cablejat sota taules a tots els punts de treball segons demandes de la propietat.
[C]

[D]

[E]

[F]

11,000

TOTAL

Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#

2

4,000

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

3

35,000

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

4

32,000

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

5

16,000

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

22

11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

42,000

1

Fórmula

32,000

1

Num. Text

Fórmula

38,000

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT

190,000

TOTAL

[E]

32,000
TOTAL AMIDAMENT

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions en impressora, amb 2 preses de
corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part
proporcional de caixa, tub i cablejat electric.Totalment instal·lat.
Tipus

Fórmula

Fórmula

38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
Tipus

TOTAL

Punt de treball en columna, per a centralització de funcions en lloc de treball, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 16 A i
tapa color vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de columna i cablejat
electric.Totalment instal·lat.

190,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Tipus

[E]

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

23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

[D]

Fórmula

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport

1

[C]

35,000

1
Num. Text

4,000

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions en lloc de treball, amb 3 preses de
corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell i 1 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part
proporcional de caixa, tub i cablejat electric.Totalment instal·lat.

1

19

EG2DG6F5

Fórmula

41,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

1G6TM001

42,000

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport

1

TOTAL

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

Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11,000

Punt de treball en caixa de mecanismes de superficie, per a centralització de funcions sala de reunions, amb 4 preses de
corrent (2P+T) de 16 A i tapa color vermell, 1 endolls per projector (2P+T) de 16 A, 1 endoll per pantalla (2P+T) de 16 A i
2 presa de veu i dades RJ45 simple categoria 6A F/UTP. Amb part proporcional de caixa, tub i cablejat electric.Totalment
instal·lat.

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

10

568,000
Num. Text

11

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

XPAU004

PA

98,000

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a cada partida
d'aquest capítol.

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

1,000

1

TOTAL

11

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Fórmula

5

EG6211E2

u

Interruptor tipus BTicino light o equivalent, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

Num. Text

01
01
09
01
02

1,000

Tipus

1

EH22V001

6

DESCRIPCIÓ

u

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 42 W de potència de la
llumenera, 2.982 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió
mes proper i driver.

1
2

Tipus

EG21H71J

m

[D]

[E]

[F]

EH22V002

TOTAL

7

Num. Text
1

Planta tercera

2

llumenera

EG151522

[C]

[D]

[E]

[F]

u

Tipus

u

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
8

EG312336

m

1

Planta tercera

2

llumenera

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

10,000

1

[D]

[E]

[F]

6,000

9

EH22V005

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

56,000

1

XPAU004

PA

EH2LV004

Num. Text
1

Planta tercera

2

downlight

u

49,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

32,000

TOTAL

NUM. CODI

32,000

EUR

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

60,000

TOTAL

Fórmula

56,000

01
01
09
02
UA

TOTAL

Fórmula

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

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
SUB CAPÍTOL

Fórmula

32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

56,000 C#*D#*E#*F#

1,000

1

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 23 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR=19, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció
IP20, col·locat encastada. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper i driver.
Tipus

10,000

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a cada partida
d'aquest capítol.

Num. Text

4

Fórmula

Fórmula

10

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Desplaçament de Pantalla LED existent. Inclou cablejat a punt de conexió mes proper.

49,000 C#*D#*E#*F#

49,000

30,000

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15,000

TOTAL

Fórmula

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text

Fórmula

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x60 cm, de 74,3 W de potència de la
llumenera, 5.970 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió
mes proper i driver.
Tipus

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

10,000

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

10,000

19,000

TOTAL

Fórmula

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text

EH22V003

[D]

3,000

15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
TOTAL AMIDAMENT

3

[C]

10,000

1

Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 33 W de potència de la
llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, UGR<19, no regulable, encastada. Inclou cablejat a punt de conexió
mes proper i driver.
Tipus

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

19,000 C#*D#*E#*F#

19,000

u

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Planta tercera

TOTAL AMIDAMENT
2

Tipus

Num. Text

llumenera

[E]

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

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS P3
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT

UA

Num. Text

[C]

10,000

1

Num. Text

NUM. CODI

12

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

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
SUB CAPÍTOL
TITOL 4

Pàg.:

1,000

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS P3
CLIMATITZACIÓ
DESCRIPCIÓ

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
1

EEJ1V001

u

Num. Text

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

u

7

EEK1M001

u

Num. Text

Fórmula

Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

[C]

[D]

TOTAL

[E]

[F]

12,000
TOTAL AMIDAMENT

8

EF11HD23

m

Fórmula

Tipus

[C]

18,000

1

EF11HA23

m

Desplaçament de unitat de climatització existent. Inclou els treballs de muntage i desmuntatge, l'allarment de les linies
electriques, desguassos i canalitzacions d'aigua o de gas, buidat del circuit i reomplert, posta en marxa i probes de
funcionament.
Num. Text

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

Tipus

[C]

11,000

1

EF11H923

m

Revisió sistema de climatització. Inclou verificació dels diferents terminals de la planta per la verificació del seu correcte
funcionament, incloent els circuits d'alimentació i maquines de producció. Incloent ompliment de circuit, purgat de les
unitats terminals i equilibrat i totes les comprovacions necessaries per el correcte funcionament.
Num. Text

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

Tipus

[C]

11,000

1

EF11H723

m

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment
interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras
Num. Text

Num. Text

Tipus

[C]

12,000

1

[D]

[E]

[F]

4,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

Tipus

[C]

9,000

1

EF11H823

Sum. i col. de difusor rectangular multidireccional de mòduls orientables en 4 direccions serie PLAY-R M9016 dim.
1200x300 construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016. Amb plenum de connexió fet a mida i elements
necessaris per al muntatge. Marca MADEL. o equivalent
Num. Text

Num. Text
1

Tipus

[C]

12,000

[D]

22,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

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

[E]

[F]

18,000

48,000
12

u

Fórmula

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment. Inclou connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.

TOTAL AMIDAMENT

EEK9M001

TOTAL

22,000 C#*D#*E#*F#

48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

22,000

1,000
11

m2

Fórmula

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3
mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou
connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.

TOTAL AMIDAMENT

EE51LQ10

TOTAL

22,000 C#*D#*E#*F#

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

5

36,000

12,000
10

u

Fórmula

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment. Inclou connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.

TOTAL AMIDAMENT

EEJ1V003

TOTAL

36,000 C#*D#*E#*F#

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

4

12,000

1,000
9

u

Fórmula

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment. Inclou connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.

TOTAL AMIDAMENT

EEJ1V002

TOTAL

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

3

12,000

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

12,000

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 6,0 kW de potència calorífica
màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb
safata de recollida de condensats, col·locat a terra sobre suports. Inclou connexió a baixant més proper.

14

Sum. i col. de reixa rectangular de retorn serie DFZ-PFT M9016 dim. 1200x300 construït en acer galvanitzat i acabat lacat
color blanc M9016. Amb els elements necessaris per al muntatge. Marca MADEL o equivalent

1

Num. Text
Num. Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

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

EEJ23622

TOTAL

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230
V, de corrent monofàsic, de 2 a 3 kW de potència frigorífica màxima i 3 a 4 kW de potència calorífica, encastat. Model
i-LIFE2 SLIM 2T/DLIU 320 de climaveneta o equivalent. Inclou Sistema de control HBS2, vàlvula de 3 vies, flexibles de
conexió, calus de tall, safata de condensats, conexió a baixant mes proper, bomba de condensats en cas de ser necesari i
termostat de control, inclùs el cablejat de conexió entre termostat i fancoil. Totalment instal·lat i en funcionament.

1

2

13

TOTAL

Fórmula

1

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment. Inclou connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.
Tipus

[C]

23,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

46,000 C#*D#*E#*F#

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

EUR

46,000

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
13

EF11H523

m

Num. Text

Pàg.:

15

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment. Inclou connexionat a muntants generals incloent tots els materials necessaris.
Tipus

[C]

15,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

9,000

1

19

EFQ33CBK

m

E89F5BJC

m

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

2,000

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre,
com a màxim
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15

Tipus

[C]

23,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

36,000

36,000 C#*D#*E#*F#

22,000

22,000 C#*D#*E#*F#

3

22,000

22,000 C#*D#*E#*F#

4

18,000

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

5

46,000

46,000 C#*D#*E#*F#

6

30,000

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

EFQ32CLK

m

[C]

18,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

m

Num. Text

[C]

11,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

EFQ32CEK

m

Num. Text

[C]

11,000

1

[D]

[E]

[F]

2,000

EFQ32CCK

Num. Text

m

[C]

[D]

ENC23030

u

Num. Text

[E]

[F]

22

Tipus

[F]

ENC23020

u

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text

ENC13150

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text
1

Fórmula

EUR

u

Fórmula

2,000

TOTAL

Fórmula

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

TOTAL

Fórmula

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

24

TOTAL

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 50 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a
3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió, instal·lada

1

Fórmula

30,000

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

TOTAL AMIDAMENT
ENC23010

Fórmula

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a
3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió, instal·lada

1

23

TOTAL

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

2,000

Num. Text

Fórmula

22,000

TOTAL

[E]

TOTAL AMIDAMENT

22,000

TOTAL

46,000

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 80 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a
3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2
preses de pressió, instal·lada

1

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 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

[D]

2,000

22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

21

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

[C]

15,000

22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

36,000

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 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

1

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

m

Num. Text

174,000

TOTAL

EFQ33C6K

36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EFQ33CGK

20

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tipus

TOTAL

46,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

2

Num. Text

16

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

18,000

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 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

16

30,000
Num. Text

14

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

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

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

1,000

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i pressió
diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió,
instal·lada
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
25

ENC13140

u

17

NUM. CODI
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

09
03

TÍTULO 3
SUB CAPÍTOL

1,000

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 32 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i pressió
diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió,
instal·lada

Num. Text

EP74S811

SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS P3
AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL

u

Armari metàl·lic tipus APC o equivalent, 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 desmuntable, col·locat

Num. Text

Tipus

EN1115A7

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

u

TOTAL

2

Fórmula

[E]

[F]

EP7Z2B11

u

2,000

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

TOTAL

3

EP73MJB1

u

2,000
Num. Text

28

EN111587

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta
de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

TOTAL AMIDAMENT
29

EN111577

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

1

Tipus

1

Impressora Caixa

PA

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

2,000

70,000 C#*D#*E#*F#

32,000

2,000

64,000 C#*D#*E#*F#

Punt treball Caixa

5

Punt treball columna

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

EP434A50

m

6,000

TOTAL

Fórmula

Tipus

[C]

1

Impressora Caixa

2

Impressora Columna

0,000

3

Sala de reunions

4,000

4

Punt treball Caixa

5

Punt treball columna

[D]

11,000

[E]

[F]

40,000

TOTAL

Fórmula

440,000 C#*D#*E#*F#

40,000

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

40,000

320,000 C#*D#*E#*F#

35,000

40,000

1.400,000 C#*D#*E#*F#

32,000

40,000

1.280,000 C#*D#*E#*F#

2,000

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

3.440,000

1,000
5

01
01

172,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure tipus SYSTIMAX o equivalent, de 4 parells, categoria 6a
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTULO

Fórmula

35,000

4

Fórmula

TOTAL

22,000 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#

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

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a cada partida
d'aquest capítol.

Num. Text

[F]

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

4,000

Num. Text

XPAU004

[E]

2,000
2,000

0,000

Sala de reunions

2,000

[D]

2,000

Impressora Columna

3

TOTAL

4,000

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

30

[C]

11,000

2

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta
de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Num. Text

Fórmula

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret. Inclou tasques d'enrackat/ patchejat de cada punt de connexió,
etiquetatge i certificació dels punts.

Fórmula

TOTAL

TOTAL

Fórmula

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

1,000

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

Num. Text

Fórmula

Panell modular tipus SYSTIMAX o equivalent, lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge
directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat
mecànicament

1

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

TOTAL

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

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

EN111597

[D]

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta
de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Num. Text

27

[C]

1,000

1

26

18

DESCRIPCIÓ

Fórmula

1,000

Pàg.:

UA

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

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3

EP43F431

Num. Text

EUR

u

Cable de xarxa de 4 parells tipus SYSTIMAX o equivalent, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
1

Impressora Caixa

2

Impressora Columna

3

Sala de reunions

4,000

4

Punt treball Caixa

35,000

5

Punt treball columna

32,000

Pàg.:

11,000

2,000

22,000 C#*D#*E#*F#

0,000

2,000

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

2,000

2,000

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

2,000

70,000 C#*D#*E#*F#

2,000

64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

19

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

EP7EMJST

u

EP7ZE2C2

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

2

EM11V001

u

Num. Text

172,000

Tipus

EG22H715

m

Tipus

Impressora Caixa

[C]

[D]

11,000

2

Impressora Columna

0,000

3

Sala de reunions

4,000

4

Punt treball Caixa

5

Punt treball columna

[E]

[F]

10,000

XPAU004

PA

EM31V001

u

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

4

1,000

TOTAL

10,000

0,000 C#*D#*E#*F#
80,000 C#*D#*E#*F#

35,000

10,000

350,000 C#*D#*E#*F#

32,000

10,000

320,000 C#*D#*E#*F#

2,000

[D]

[E]

[F]

1,000

1

EM111120

u

5

EM31261J

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

6

860,000

EMSB31P1

u

Num. Text

TOTAL

EM13V001

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

22,000

1

TOTAL

Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
22,000

Fórmula

7

EH61RCFA

u

1,000

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
PLANTA 3
SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS P3
PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

UA

DESCRIPCIÓ

u

Trasllat de Sirena electrònica convencional existent, inclou material axiliar i cablejat en cas de ser necesari.

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

28,000

1

EM11V002

1

EUR

u

TOTAL

Fórmula

28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

1

5,000

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

8
NUM. CODI

Fórmula

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

1

Num. Text

01
01
09
04

TOTAL

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

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

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO 3
SUB CAPÍTOL

26,000

Fórmula

10,000

[C]

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
Tipus

TOTAL

26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a cada partida
d'aquest capítol.

Num. Text

1,000

Trasllat extintor manual existent.

1

110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

[D]

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 sobre sostremort

Num. Text
1

[C]

26,000

Num. Text

Fórmula

Trasllat de detector convencional existent, inclou material axiliar i cablejat en cas de ser necesari.

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

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

8

1,000

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar
de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament

Num. Text

[E]

20

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

Reconfiguració i interconexió de nou rack de planta amb racks existents. Inclou la identificació dels punts de treball i les
seves connexions al Rack.
AMIDAMENT DIRECTE

7

[D]

1,000

1

1

6

[C]

Pàg.:

28,000

Trasllat de polsador existent , inclou material auxiliar i cablejat en cas de ser necesari.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

EUR

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

Data: 27/01/21

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

EG312336

m

21

AMIDAMENTS
1

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

XPAUSISO

PA

Data: 27/01/21

Tipus

[C]

28,000

1

[D]

[E]

[F]

10,000

EG151522

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

u

XPAU004

PA

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
04
UA

Fórmula

1,000

1,000

TOTAL

Fórmula

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

NUM. CODI

TOTAL

Les ajudes de paleteria necessàries per les diverses tasques derivades de les instal·lacions estan incloses a cada partida
d'aquest capítol.

Num. Text

OBRA
CAPÍTULO

2,000

Comprovació de la connexió a centraleta dels diversos elements que composen la instal·lació contra incendis. Aquestes
tasques és realitzaran conjuntament amb l'empresa mantenidora de la mateixa.
AMIDAMENT DIRECTE

14

Fórmula

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

KM12M400

TOTAL

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil
(rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num. Text

13

10,000

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

EM141202

Fórmula

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible,
força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret

Num. Text

12

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EAWS1B20

280,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num. Text

11

1,000

Fórmula

280,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL

22

Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant
l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la planificació de les obres durant
l'execució de les obres. En cumpliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997.
AMIDAMENT DIRECTE

Num. Text

Pàg.:

1,000

PRESUPUESTO OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218
SEGURETAT I SALUT
DESCRIPCIÓ

EUR

EUR

RESUM DEL PRESSUPOST
PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

OFICINES TORRENT DE L´OLLA

RESUM DE PRESSUPOST
NIVELL

Data: 27/01/21

1

Import

2: CAPÍTULO

Capítulo
Capítulo
Obra

Pàg.:

01.01
01.04
01

PLANTA 3
SEGURETAT I SALUT
Presupuesto OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218

131.450,00
2.005,00
133.455,00
133.455,00

NIVELL
Obra

Import

1: OBRA
01

Presupuesto OFICINES TORRENT DE L'OLLA 218

133.455,00
133.455,00

(85

PRESSUPOST GENERAL
PROJECTE DE MILLORA D’ESPAIS DE DIFERENTS PLANTES DE L’EDIFICI DE TORRENT DE L’OLLA, 220-218 DE BARCELONA

2%5$

35(6683267'¶(;(&8&,Ï3(5&2175$&7(
133.455,00 €
17.349,15 €
8.007,30 €

133.455,00
133.455,00 €

€

6XEWRWDO

158.811,45 €

727$/35(66832673(5&2175$&7(

158.811,45 €

33.350,40 €
192.161,85 €

Cent-noranta-dos mil cent seixanta-un coma vuitanta nou

Departament de Logística i Gestió d`edificis
Ajuntament de Barcelona

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Cristofol Querol Lacarte, Cap de Departament, el dia 16/02/2021 a les 11:59, que informa.

