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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA CALDERA DE L’EDIFICI DE LA
FACULTAT DE DRET AL CAMPUS DE MONTILIVI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA.

1

MEMÒRIA

1.1

Objecte de la Memòria

L’objecte de la present memòria és la descripció de la substitució de l’actual caldera i la part hidràulica del
circuit primari de calefacció, així com l’alimentació elèctrica, de control i de gas de la caldera de la Facultat de
Dret de la Universitat de Girona.

1.2

Antecedents

Es disposa d’un projecte executiu de la instal.lació de calefacció i climatització de la Facultat però es
comprova que hi ha variacions en els circuits respecte la instal.lació executada.
Es disposa d’un projecte d’instal.lació de climatització i Calefacció realitzat l’Enginyer Industrial Joan Borràs
Andreu, col.legiat nº 5217 de l’octubre del 98. El projecte és de la Facultat de Ciències Jurídiques de la
Universitat de Girona, és a dir, la Facultat de Dret.
La instal.lació de gas està legalitzada per l’Enginyer Industrial Joan Borràs Andreu amb projecte del
Setembre de 1999, amb data de visat de 08‐11‐99 i número 078183. L’expedient de gas és el DI‐05‐GC‐
80245.99.

1.3
1.3.1

Dades Generals
Dades del titular

Les dades del titular són:
Nom del titular:
NIF:
Adreça social:
Població:
Província:

1.3.2

UNIVERSITAT DE GIRONA.
Q‐6750002E
Plaça Sant Domènec,3
Girona
Girona

Dades de la ubicació de l’activitat

L’activitat està ubicada en la següent adreça:
Adreça:
Població:
Província:

Campus Montilivi
Girona
Girona
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1.3.3

Dades del responsable tècnic

L’Enginyer Tècnic Industrial responsable del projecte és MARTA BADENAS PIELIAS, col∙legiat número 14.108
del COL∙LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA
Adreça:

1.4

Pol. Ind. “Pont‐Xetmar” carrer G, 49
17844 Cornellà del Terri
Telf. 972 596 692 Fax. 972 596 744
Email: proisotec@proisotec.cat

Referències normatives

Tota la instal∙lació a executar de calefacció estarà sotmesa a l'estricte compliment del Reglament
d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis (RITE) aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol i les seves
instruccions Tècniques Complementaries (ITE) i al real decret 238/2013, de 5 d’abril, de modificació del
Reglament d’Instal.lacions tèrmiques en els edificis.
La part d’instal.lació de gas a executar complirà el Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries ICG 01 a 11 i la norma UNE 60670‐2005: Instal∙lacions receptores de gas subministrades a
una pressió màxima d’operació (MOP) igual o inferior a 5 bar.
La part d’instal.lació elèctrica a realitzar complirà el Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

1.5

Descripció de la instal.lació actual

Es disposa d’una instal.lació centralitzada de calefacció per agua calenta i refrigeració per aigua freda.
El servei de calefacció s’aconsegueix mitjançant una caldera equipada amb cremador presuritzat de gas
natural. Es tracta d’una caldera Viessmann model Paromat Triplex de 575 Kw amb cremador presuritzat de
gas marca Weishaupt model G5/1‐DMD, N.
La caldera, les bombes de circulació, col.lectors, vàlvules i accessoris estan situats a la sala de calderes
ubicada al Nivell 4 de l’edifici.
El quadre elèctric general de protecció i control es troba situat dins la mateixa sala.
La instal.lació és a dos tubs i el canvi hivern/estiu es realitza a través de l’ordinador de gestió que maniobra
les corresponents vàlvules de tall de caldera o refredadores i tanca/obra la vàlvula de tall a circuits només
de calefacció segons es detalla a esquemes adjunts.
El control general de la instal.lació es porta a terme mitjançant un sistema centralitzat Sauter gestionat per
ordinador, tipus EY2400.
Les tuberies són d’acer i estan malmesos.
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Des de la caldera i la refredadora es distribueix l’aigua a una agulla hidràulica on just abans de connectar
amb aquesta es disposa de vàlvules de tall motoritzades per efectuar el canvi estiu/hivern.
La bomba de primari actual és una Sedical model SIM 125/190.
Des de l’agulla hidràulica es reparteix a dos col.lectors de distribució i també just abans del col.lector hi ha
una derivació a un circuit que alimenta unes aules de la planta superior de l’edifici.
Hi ha un primer col.lector amb una vàlvula de dos vies única a la impulsió que alimenta dos circuits només
de calefacció; aquests són:


Circuit B2 que alimenta els radiadors de despatxos i zones comuns de l’edifici. Actualment
disposa d’una bomba doble Sedical SPD 40/10.



Circuit B1 que alimenta els radiadors d’aules i passadissos de l’edifici. Actualment disposa d’una
bomba doble Sedical SPD 50/12.

El segon col.lector distribueix als circuits de fred i calor de l’edifici, aquests són:


Circuit B10 que alimenta els fan‐coils dels despatxos de planta primera. Actualment disposa
d’una bomba simple Sedical SIM 65/260.



Circuit B11 que alimenta els fan‐coils dels despatxos de planta segona. Actualment disposa
d’una bomba simple Sedical SIM 65/190.



Circuit B12 que alimenta les aules d’estiu. Actualment disposa d’una bomba simple Sedical SIM
65/190.



Circuit B5 que alimenta els climatitzadors de la zona d’informàtica i practiques jurídiques.
Actualment disposa d’una bomba simple Sedical SDM 80/260.

El circuit d’aules de planta superior es va realitzar a posterior i es va connectar a la sortida de l’agulla
hidràulica, abans de col.lectors i disposa d’una bomba Wilo, TOP‐SD 50‐15.
Aquest projecte es redacta per a substituir la part de caldera i primari de l’actual instal.lació. La instal.lació
es complementarà amb la realització dels treballs de substitució dels col.lectors , bombes i valvuleria de
secundari de la mateixa instal.lació exceptuant el circuit d’aules de la plant superior; aquests treballs
formen part d’un altre projecte.

1.6
1.6.1

Descripció de la informació existent i dades de partida
Requeriments

Actualment hi ha una caldera Viessmann model Paromat Triplex de 575 Kw amb cremador presuritzat de
gas marca Weishaupt model G5/1‐DMD, N que es vol substituir per a una nova caldera.

1.6.2

Informació dels projectes existents
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Segons el projecte executiu que es va realitzar en el seu moment es descriu que les necessitats totals de
calefacció són de 575 Kw.
1.6.3

Condicions per la selecció de la caldera

Segons informació de la propietat l’actual caldera ha donat sempre prou potència per tal de cobrir les
necessitats de calor de l’edifici, amb el que es preveu substituir la caldera per una d’una potència
equivalent.

1.6.4

Temperatura de treball de la instal.lació actual

Segons informació facilitada per la propietat i d’acord amb els registres de temperatura de la instal.lació es
pot comprovar que el salt tèrmic de la instal.lació és de 5ºC.

S’adjunta una ampliació de la taula per a millor detall:
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1.7

Descripció de la instal.lació

L’actuació realitzada consisteix a la substitució de la caldera actual per dues noves calderes de condensació.
Conseqüentment també es modifica la xemeneia, la instal.lació hidràulic de primari fins passat l’agulla
hidràulica, l’alimentació de gas fins a calderes, i també s’adapta la part corresponent de la instal.lació
elèctrica i de control i totes les ajudes d’obra i material necessari per a la seva execució.

1.7.1

Producció de calor

S’ha previst la instal∙lació d’una caldera de condensació a gas natural en substitució de la caldera existent.
S’ha previst una nova caldera d’una potència equivalent a l’existent que assumirà les necessitats de calor de
l’edifici.
Es preveu una caldera de condensació a gas,VIESSMANN model Vitocrossal 100 o equivalent, de 582 kW,
ref. CI10038, formada per 2 cossos de caldera, amb aïllament tèrmic per a cadascuna, construïda amb
superfícies de calefacció d'acer inoxidable, regulació de la combustió mitjançant sonda Lambda Pro control,
amb 2 cremadors cilíndrics MatriX modulants, amb 2 regulacions de caldera i 2 mòduls de comunicació LON
i una regulació en seqüència; de les següents característiques:
* potència tèrmica útil de la caldera doble a 80/60ºC: 582 Kw
* dimensions: 1090 x 1500x1500 mm (longitudxamplexalt)
* pes: 770 Kg
* volum d'aigua: 360 lts
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* rendiment estacional P.C.S : fins 98%
* rendiment estacional P.C.I: fins a 109%
La caldera inclou:
* connexions de fums de 200 mm
* 1 ut d'angle 90º 1 1/4" ref. ZK03155
* 1 ut de vàlvula de seguretat de membrana 1" 6 bars ref. ZK03147
* 2 uts d'accessoris per a funció atmostèric ZK03279
* 1 ut d'equip de neutralització per elevació del valor de pH per sobre de 6,5, de condensats de generadors
de calor a gas composat per 1 dipòsit de plàstic amb tapa, 24 Kg de granulat de neutralització, 5 mts tub
especial de condensats DN20, 5 mts tubs DN 25, abraçadares, per a un rendiment de 210 l/h, temperatura
de condensats: 5‐60ºC, dimensions 682x400x185 mm, marca GRÜNBECK ref. 7437829
* 1 ut sistema de connexió hidràuliques DN 65/100 ref. ZK03281
* 2 ut servomotor DN 65 ref. 7637265
* 1 ut Interfase de comunicació Vitogate 300 (model BM/MB) per a intercanvi entre la regulació Vitotronic i
sistemes externs de gestió segons protocols Modbus o BACnet, per a la integració en armari de control i
muntatge en carril DIN, que permet: control remot i monitorització dels sistemes de calefacció amb
regulacions Vitotronic de Viessman, transmissió d'informacions de les instal.lacions de calefacció, maniobra
de la instal.lació ( encesa, modificar valors de consigna), consulta dels valors reals i dels estats de
funcionament, reenvio d'avisos d'error i avaria, accés fins a 8 regulacions Vitotronic, fins a 128 punts,
interfaz (Bacnet Ethernet/IP o BACnetMSTP per a la comunicació amb controls BMS, Modbus Ethernet o
Modbus RS485 i Viessmann LON) ref. Z013294
* 1 ut mòdul de comunicació LON, targeta electrònica pel muntatge en la Vitotronic
* 1 ut cable d'interconnexió LON per a intercanvi de dades de les regulacions. Amb connector RJ45 de 7 mts
de longitud, ref. 7144395
* 1 ut resistència terminal per a acabar el bus de sistema, s'utilitzarà una resistència terminal a cadascun
dels extrems lliures, ref. 7143497
La caldera estarà instal∙lada en una sala que compleix amb les condicions de sala de calderes, amb totes les
ventilacions i proteccions necessàries.

1.7.2

Xemeneia

L’evacuació de fums de la sala de calderes complirà els requisits marcats en la UNE 60670‐6.
La sortida de fums de la caldera es farà amb una xemeneia d’acer inoxidable, aïllada per tal d’evitar
possibles condensacions, tipus DINAK o similar del diàmetre adequat i que desembocaran a l’exterior 1
metre per sobre el punt més alt de la coberta. Es realitzarà una sortida individual per a cadascuna de les
calderes serà de Ø200mm interior i Ø260mm exterior.
El material utilitzat pels conductes de fums serà resistent als fums, a la calor i a les possibles corrosions
àcides que es poguessin formar (per exemple, materials refractaris, de formigó resistent, acer inoxidable o
un altre material idoni), aïllat tèrmicament, amb perfecte estanquitat i de forma que la velocitat mínima
d’expulsió dels fums per la xemeneia sigui de 2m/s.
Per la seva part, la boca de la xemeneia, estarà situada a una distància mínima d’un metre dels careners
dels teulats, murs o qualsevol altre obstacle o estructura, distant menys de 10 m. i si aquesta distància està
compresa entre 10 i 50 m. la boca o boques estaran almenys, al mateix nivell que el caire superior del forat
més alt que tingui la construcció més propera.
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Es disposarà així mateix, els corresponents registres de neteja, registres generals i unions rígides,
estanques, però fàcilment desconnectades.
En la xemeneia prevista s’incorporarà un mòdul amb les obertures necessari per a realitzar el protocol de
proves corresponent.

1.7.3

Xarxa de canonades

Actualment aquests tubs són de ferro i estan malmesos amb el que es preveu la seva substitució en els trams a
executar a la sala de caldera que formen part del primari de calefacció inclòs l’agulla hidràulica.
Les canonada que s’utilitzaran per la distribució serà tuberia d’acer inoxidable inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, sèrie 2 segons UNE‐EN 10312.
La caldera aporta l’aigua calenta a una agulla hidràulica i a partir d’aquí es distribueix l’aigua als diferents
circuits.
El present projecte contempla realizar nova tota la instal.lació des de caldera fins passat l’agulla.
Degut a què la major part de la instal.lació de l’edifici és amb ferro i es pot comprovar que hi ha parts d’aquesta
que estan malmeses i la propietat ha hagut d’anar fer diverses reparacions es preveu per tal de protegir la
caldera la instal.lació d’un intercanviador de plaques. També es preveu un separador de llods instal.lat a la part
de segundari just després de l’agulla hidràulica per tal de protegir els elements del secundari de la instal.lació.
L’agulla hidràulica també es preveu canviar.
Existeixen unes vàlvules de dos vies motoritzades juntament amb unes de tall abans de l’entrada a l’agulla
hidràulica per tal de realitzar el canvi estiu/hivern. Just en aquest punt també hi ha les connexions de la
producció de fred, que es preveu tallar en aquest punt per tal de connectar a la nova agulla hidràulica.
La instal.lació de tuberies de fred fins a agulla no es preveu canviar però si caldrà tallar i tornar a connectar a la
nova agulla hidràulica.
Just després de l’agulla hi ha la connexió cap a tots els circuits de l’edifici, es fins a aquest punt on preveu
realitzar tot el canvi d’instal.lació fins a caldera. Just en aquest punt es preveu deixar unes vàlvules de tall per
facilitar la posterior substitució de la part de col.lectors, no objecte del present projecte.
Totes les canonades aniran aïllades amb escuma elastomèrica tipus Armaflex de gruix definit segons la taula
1.2.4.2.1 i la taula 1.2.4.2.2 del Reglament d’Instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis.
Els gruixos mínim d’aïllament de les canonades que tinguin un funcionament continu s’augmentaran en 5 mm
respecte els gruixos indicats en les taules esmentades anteriorment.
Les canonades aniran grapades mitjançant abraçadores isofòniques i es procuraran fer els trams el més rectes
possibles. Degut a la dimensió de la sala i a tota la instal.lació que hi ha en aquesta es preveu que es realitzin
suportacions en vertical i instal.lar vàlvuleries i bombes de circulació i connexions a elements en vertical per tal
de poder instal.lar els diferents elements a la sala. Les canonades o conductes que passin obres de paleteria
aniran protegides per maniguets passamurs.
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Tant els purgadors previstos dels punts més elevats com els escapaments de les vàlvules de seguretat, aniran
conduïts fins al punt de desguàs més pròxim. Seran de PVC rígid. S’identificaran els equips i els circuits amb les
referències de projecte mitjançant etiquetes de baquelita i fletxes de sentit del flux del líquid.
Es senyalitzaran les canonades i sentits del flux de l’aigua, mitjançant bandes de colors. El subministrament de
l’instal∙lador inclou l’acabat final amb pintura d’equips, canonades no aïllades i suports, segons indiqui la
direcció facultativa.
Tota la valvuleria, maquinària i canonada de la instal∙lació hauran d’estar prevista per a suportar les pressions
de treball tenint en compte l’alçada de l’edifici. Totes les vàlvules de manipulació i tall hauran de quedar a una
cota inferior, a poder ser, de 2 m. d’alçada. Totes les canonades es disposaran entre files i el seu suport d’un
collarí de material absorbent de vibracions, per això s’empraran abraçadores isofòniques. Es muntaran els
purgadors en els punts més elevats de la instal∙lació.
A més de l’equipament bàsic de valvuleria corresponent (vàlvules de retenció, maniguets antivibratoris,
vàlvules de buidat, filtres, etc.), es preveuen vàlvules de regulació de cabal tipus TOUR ANDERSEN o similars.

1.7.4

Sistema d’expansió

Actualment la instal.lació disposa d’un vas d’expansió de 200 lts. Aquest està connectat a la caldera; el que
es preveu és aprofitar‐lo i connectar‐lo al secundari de la instal.lació. Per la instal.lació de primari
s’instal.larà un nou vas d’expansió dissenyat conforme la UNE 100155‐2004 i el RITE. Es poden trobar els
càlculs justificatius a l’annex de càlculs.
Es preveu a primari un vas d’expansió de 50 litres.

1.7.5

Intercanviador

La instal.lació de distribució existent de l’edifici està realitzada amb ferro i malmesa en molts punts; per
aquest motiu i per tal de protegir la nova caldera es preveu la instal.lació d’un intercanviador.
S’ha previst un intercanviador de plaques d'acer inoxidable SEDICAL model UFP‐102.2/109 MH 27 o
equivalent, amb plaques d'acer inoxidable AISI 316‐0.5mm L, amb juntes NITRIL HT de les següents
característiques:
* Potència: 575 kW
* Temperatura d'impulsió/retorn primari: 80ºC‐70ºC
* Temperatura d’impulsió/retorn secundari: 70ºC‐75ºC.
* Pèrdua de càrrega de primari: 13,1KPa
* Pèrdua de càrrega de secundari: 34,9KPa
* Número de plaques: 109
* Superfície d’intercanvi efectiva:37,98 m2
* Temperatura màxima de disseny: 100ºC
* Pressió de treball/proba: 10/14,3 bars
* Dimensions: 1034x1415x495 mm (llargxaltxample)
* Pes: 588 Kg
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1.7.6

Separador de llots

A la instal.lació de secundari es preveu un separador de llots que permetrà separar les impureses i evitar
així obturacions i eliminar les partícules sòlides que produeixen l’embrutiment de la instal.lació. S’ha previst
un separador Sedical d'alta eficiència Spiro Trap BE125FM o equivalent, d’acer al carbó, amb brides de
connexionat DN150 de les següents característiques:
*Cabal de treball: de 100,1 m3/h
* Pèrdua de càrrega: 3 KPa.
* Connexions amb brides, DN 150
* Temperatura maxima: 110ºC
* Dimensions: 690x635x325 mm (altxamplexfons)
* Pes: 66 Kg.

1.7.7

Instal.lació elèctrica complementària

Actualment existeix un Quadre Elèctric a la sala de calderes que alimenta la caldera i les bombes d’aquesta.
Es preveu treure les proteccions que alimenta la caldera actual i la bomba de primari per una nova
protecció per una ampliació del quadre de la sala que s’instal.larà annex a aquests.
En aquest quadre ampliació s’hi preveu les línies per alimentar tant les noves calderes, com la bomba de
primari i de secundari.
Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que asseguren la protecció
dels cables i de les persones.
Tots van correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la fàcil i ràpida identificació. Els cables
estan marcats amb el número del born de sortida del cable.
A la porta de l’armari hi ha instal∙lat un porta plànols per a col∙locar els esquemes actualitzats del quadre.
Actualment existeix una instal.lació interior que discorre per safata i/o tubs.

Les instal.lacions vistes aniran amb tub rígid de PVC tipus GRISDUR.
Les conduccions realitzades amb tub, seran determinats segons la normativa. Totes les derivacions i
connexions estan realitzades dins de caixes de derivació.
El cablejat que s’instal.li de nou serà amb cable tipus RZ1‐K de 750V o 0’6/1KV en funció de si discorrerà per
tub o bé per safata.

1.7.8

Instal.lació de gas

Actualment existeix un subministrament de gas que alimenta l’actual caldera. El comptador de gas està
situat a la mateixa sala de calderes.
Es preveu connectar l’alimentació de calderes a la mateixa derivació que actualment ja existeix.
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La potència de la caldera existent és de 575 Kw. Les noves calderes tenen una potència de 582 Kw. Per tant,
no es preveu cap ampliació en el consum de gas ni cap modificació en l’escomesa, comptador de gas ni a la
sortida general de l’edifici.
La distribució interior es realitzarà amb canonada de coure instal∙lada vista i pintada amb el color perceptiu.
Tots els elements de tall de la instal∙lació de gas hauran de complir les indicacions establertes en la UNE
60670‐4 de juny de 2014. De manera que sempre hi hagi una clau d’inici (clau d’escomesa) ubicada segons
les premisses de la Cia. subministradora, prop del límit de la propietat amb grau 1 ó 2 d’accessibilitat des de
la zona pública.
Cada aparell receptor ha de tenir, el més a prop possible i dintre de la mateixa dependència, una clau de
connexió de l’aparell amb grau d’accessibilitat 1.
1.7.8.1

Ventilació i configuració dels locals afectats

La sala de calderes la conforma un local ubicat a planta quarta amb ventilació directe a l’exterior, a la
terrassa.
Tant la ventilació inferior de la sala com la superior es realitzen a través de la reixa que hi ha que comunica
amb la terrassa. La superfície de baixa resistència mecànica la conformarà la pròpia reixa. Les dimensions
de la porta seran suficients per permetre el moviment sense risc o dany d’aquells equips que hagin de ser
reparats fora de la sala de màquines.
Existeix a la porta un cartell amb la inscripció:
“SALA DE MÀQUINES. PROHIBIDA L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI”
Cap presa de ventilació comunicarà amb un altre local tancat. La sala disposarà d’un sistema de desguàs per
gravetat. El quadre elèctric disposarà de l’interruptor general a prop de la porta d’accés. El nivell
d’iluminació mitjà en servei de la sala de màquines serà suficient per realitzar els treballs de conducció i
inspecció, com a mínim,de 200 lux, amb uniformitat mitjana de 0,5. Les lluminàries i preses de corrent
tindran un grau de protecció IP‐55 i una protecció mecànica grau 7 (UNE 20‐324).
Entre la maquinària i els elements que delimiten la sala de màquines es deixaran els passos i accessos
lliures per permetre el moviment d’equips o de parts dels equips, des de la sala cap a l’exterior i viceversa.
La connexió entre generadors de calor i xemeneies serà perfectament accessible.
A l’interior de la sala de màquines hi haurà, visibles i degudament protegides, les indicacions següents:






Instruccions per efectuar la parada de la instal∙lació en cas que sigui necessari, amb senyal
d’alarma d’urgència i dispositiu de tall ràpid;
El nom, adreça i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment de la
instal∙lació;
L’adreça i el número de telèfon del servei de bombers més pròxim, i del responsable de l’edifici;
Indicació dels llocs d’extinció i extintors pròxims;
Planell amb esquema de principi de la instal∙lació.

Les dimensions de les reixes de ventilació, així com la superfície de baixa resistència mecànica necessària,
queden justificades en l’annex de càlculs.
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1.7.8.2

Sala de màquines amb generadors de calor de gas (IT 1.3.4.1.2.3)

La sala de calderes és existent i no es modifica.
Per la sala de calderes, es complirà amb els requeriment de la Instrucció Tècnica corresponent del RITE, així
com amb les especificacions de la norma UNE 60601 “Sales de màquines i equips de generació de calor o
fred o per cogeneració, que utilitzin combustibles gasosos”.
Els tancaments (parets i sostres exteriors) del recinte disposa d’un element o disposició constructiva de
superfície mínima que, en metres quadrats, sigui la centèsima part del volum del local expressat en metres
cúbics, amb un mínim d’un metre quadrat, de baixa resistència mecànica, en comunicació directa amb
l’exterior o pati descobert de dimensions mínimes 2 x 2 m.
La sala de calderes té una superfície aproximada de 21 m2 té un volum aproximat de 60 m³, el que dóna un
resultat d’una superfície de baixa resistència mecànica de menys de 1 m2.
Sbrm ≥ Volum/100
El quadre elèctric de protecció i comandament dels equips instal∙lats i al menys l'interruptor general està
situat en les proximitats de la porta principal d’accés.
La porta d’accés comunica a un vestíbul que comunica a l’exterior.
Cap punt de la sala de màquines està a menys de 15m. d’una sortida.
La porta d’accés s’obre cap a fora. Estarà proveïda de pany amb clau des de l’exterior, i de fàcil obertura
des de l’interior.
No es permet cap presa de ventilació que comuniqui a altres locals tancats.
Per garantir una ventilació natural directa per l’entrada d’aire de combustió, cal una obertura inferior amb
una superfície lliure mínima de 5cm2/kW de potència nominal de les calderes. Si l’orifici és de forma
rectangular, la secció lliure s’ha d’augmentar un 5%. El marge superior de la l’obertura haurà d’estar com a
màxim a 50 cm del nivell del terra, i el marge inferior com a màxim a 15 cm d’aquest nivell.
S ≥ 5 cm2 x P (+5%)
La potència de la sala de calderes de 582 kW amb el que resulta una superfície de 5 x 582 x 1,05 = 3.637,5
cm².
Per la ventilació superior de la sala cal un orifici com a mínim, en centímetres quadrat, de 10 x A (Àrea de la
sala), i superior a 250 cm2. Si l’orifici és de forma rectangular, la secció lliure s’haurà d’augmentar un 5%. El
marge inferior estarà com a màxim a 30 cm del sostre.
S ≥ 10 x 21 =210 cm2 . La superfície mínima serà de 250 cm².
Existeix una reixa de 1,74 mts d’amplada i de 2,90 mts d’altura que ocupa tota l’altura del local i que per
tant dona compliment als requeriments de ventilació.
Es disposa d’un desguàs.
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La sortida està senyalitzada per medi d’un aparell autònom d’emergència.

1.7.8.3

Càlculs

S’adjunta fulla de càlcul on es detalla i justifica els diferents diàmetres de les canonades. Es dimensionaran
per tal de garantir que la pressió mínima a l’entrada de cada aparell sigui com a mínim l’exigida pel
reglament.
En cap punt es sobrepassarà una velocitat de circulació del gas de 20 m/s, per evitar sorolls a les
instal∙lacions.
Pels trams de baixa pressió tota la instal∙lació abans de la seva posada en marxa se sotmetrà a una prova
d'estanqueïtat a 50 mbar durant més de 15 minuts.
Per calcular la pèrdua de càrrega en un tram de instal∙lació s'utilitza la fórmula de Renouard lineal per a
baixa pressió i mitjana pressió A fins 100 mbar, i la fórmula de Renouard quadràtica per a mitja pressió A
superior a 100 mbar, mitja pressió B i alta pressió.
Les fórmules de Renouard lineal i quadràtica, amb els seus condicionants, són les següents:
Fórmula de Renouard lineal (P <100 mbar)
P = 23.200 x dr x LE x Q1, 82 x D‐4, 82
on:
P és la diferència de pressió entre l'inici i el final d'un tram d'instal∙lació en mbar
dr és la densitat relativa del gas
LE és la longitud equivalent del tram en m
Q és el cabal en m³ (s) / h
D és el diàmetre interior de la conducció en mm
Fórmula Renouard quadràtica (P> 100 mbar)
P12 i P22 = 48,6 x dr x LE x Q1, 82 x D‐4, 82
on:
P1 i P2 són les pressions absolutes (l'efectiva o relativa més la atmosfèrica) a l'inici i al final de un tram
d'instal∙lació en bar.
dr és la densitat relativa del gas
LE és la longitud equivalent del tram en m
Q és el cabal en m³ (s) / h
D és el diàmetre interior de la conducció en mm
S'ha de tenir en compte a més que les dues fórmules són vàlides sempre que:
La velocitat del gas dins de la conducció no superi els 20 m/s
1.7.9

Instal.lació de control

Es preveu gestionar la instal.lació a través del sistema de gestió centralitzat existent de Sauter.
Actualment l’edifici i la instal.lació ja està gestionat per aquest.
Es preveu adequar aquest a les noves actuacions:
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Es preveu la incorporació d’una nova bomba de circulació
Es preveu un sensor de pressió
Actualment hi ha una caldera i amb la nova instal.lació són dos moduls
Es preveu el control de la tempera de fums de les dos xemeneies.
S’incorporan 4 sondes per a control de temperatura

A part es continuaran controlant la resta de punts que actualment ja s’estan gestionant.
No es preveu cap mòdul d’ampliació ja que la instal.lació disposa de suficients entrades/sortides per la
incorporació dels nous punts.
Per tant, la instal.lació disposa d’un sistema de control automàtic per tal de mantenir els paràmetres de les
condicions de disseny tal i com especifica la IT 1.2.4.3

1.7.10 Actuacions complementàries per la instal.lació
Per tal de poder realitzar els treballs de substitució de la caldera es preveu un seguit de treballs
complementàries que es detallen a continuació:


Desmuntatge i retirada de caldera actual de la sala de calderes, Viessmann model Paromat
Triplex de 575 Kw amb cremador pressuritzat de gas marca Weishaupt model G5/1‐DMD, N.
Amb tots els mitjans auxiliars per la retirada de la caldera fins a la zona de la terrassa (havent
retirat porta metàl∙lica, escala de gat manual, i tram de paret d'obra); per tal de poder procedir
a la retirada amb grua. S'inclou servei de grua per a la seva retirada i per la instal.lació de les
noves calderes. Inclou permisos, gestió i tramitació i taxes per la realització de tot el servei.



Enderroc de tancament d'obra de 0,68 cm d'amplada i 3 mts d'altura i posterior execució del
mateix tancament amb el mateix acabat que l'actual. Per a la seva realització és necessari el
desmuntatge i posterior muntatge de l'escala de gat. Actualment hi ha un tub de desguàs
d'unitat exterior de climatizació per l’exterior de la paret que es preveu desmuntar i tornar a
executar



Per a la nova instal.lació caldrà desmuntar totes les instal.lacions existents formades per:
* tuberies, aïllament, valvuleria, elements de control de les instal.lacions hidràuliques de
primari; des de caldera fins a punt de connexió després d'agulla hidràulica. També es preveu el
desmuntatge de l'agulla hidràulica i per tant, el tall a connexió de l'alimentació de la producció
de fred i el tall després de l’agulla. Es preveu la desconnexió i desmuntatge de tots els elements
tant a nivell hidràulic, com elèctric i de maniobra, identificació i classificació de tots els
elements.
* desmuntatge de la instal.lació de gas des de vàlvula de tall de sortida de comptador fins a
caldera.
* actualment hi ha un vas d'expansió que es preveu desconnectar i tornar a connectar a circuit
secundari.
* es preveu el desmuntatge de la xemeneia existent.



Per tal de poder retirar la caldera, agulla hidràulica i entrar els nous elements a muntar, cal
desmuntar la reixa existent entre la sala de calderes i la terrassa. Es preveu posteriorment
tornar a muntar aquesta. La reixa té unes dimensions de 1,74 mts d'amplada i 2,90 mts
d'altura. Actualment la reixa disposa d'un forat central per a la xemeneia exterior instal.lat a la
part cega de la reixa. Es preveu canviar tot el mòdul ceg central de xapa de la reixa adaptant‐lo
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a les dos xemeneies actuals. S'inclou tot el material de necessari per al desmuntatge i posterior
muntatge, així com l'ancoratge i el pintat de tota la reixa.


Actualment la caldera està situada sobre una bancada que caldrà ampliar en 40 cm d'amplada
per tota la longitud; aquesta es realitzarà de les mateixes característiques que la bancada
existent; per adequar a dimensiones de la nova caldera; es preveu tot el material necessari tant
per retirada de material com per execució de l’ampliació d’aquesta . La bancada estarà formada
per tres lames aïllants PKB2 i una llosa de formigó de 11 cm armada amb mallat.



Es preveu la soportació de totes les tuberias, bombes de circulació, valvuleria, i separador,
formada per perfils de suport galvanitzats instal.lats horitzontalment i verticalment i amb
plaques bases per a recolzament a terra, sostre i a parets.

Tots els elements que es desmuntin bé es portaran fins a magatzem, si la propietat així ho determina i la resta
es portarà a centre de reciclatge. Es preveu la càrrega, el transport fins a centre de reciclatge i taxes de
disposició de residus a centre autoritzat.

1.8

Condicions dels equips i materials.

Els equips i materials que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst,
portaran el marcat CE, sempre que s'hagi establert la seva entrada en vigor, de conformitat amb la normativa
vigent.
La certificació de conformitat dels equips i materials, amb els reglaments aplicables i amb la legislació vigent, es
realitzarà mitjançant els procediments establerts en la normativa corresponent.
S'acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat voluntaris,
legalment concedits en qualsevol Estat membre de la Unió, Europea, en un Estat integrant de l'Associació
Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o a Turquia,
sempre que es reconegui per l'Administració pública competent que es garanteixen un nivell de seguretat de
les persones, els béns o el medi ambient, equivalent a les normes aplicables a Espanya.
S’acceptaran, per a la seva instal∙lació i ús als edificis subjectes a aquest reglament, els productes procedents
d'altres Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat integrant de l'Associació Europea de Lliure Comerç que
sigui part contractant de l'Espai Econòmic Europeu, o de Turquia que la certificació de conformitat s’hagi dut a
terme segons la normativa corresponent.

1.9
1.9.1

Condicions per l'execució de les instal∙lacions tèrmiques
Recepció en obra d'equips i materials

El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels equips i materials
subministrats satisfan l'exigit en el projecte o memòria tècnica mitjançant:
i.
control de la documentació dels subministraments;
ii.
control mitjançant distintius de qualitat;
iii.
control mitjançant assaigs i proves.
Al plec de condicions tècniques del projecte o en la memòria tècnica s'indicaran les condicions particulars
de control per a la recepció dels equips i materials de les instal∙lacions tèrmiques. Al final d’aquest a
memòria s’adjunta el plec de condicions tècniques particulars.
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L'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva,
han de comprovar que els equips i materials rebuts:
i.
corresponen als especificats al plec de condicions del projecte o en la memòria tècnica;
ii.
disposen de la documentació exigida;
iii.
compleixen amb les propietats exigides en el projecte o memòria tècnica;
iv.
han estat sotmesos als assaigs i proves exigits per la normativa en vigor o quan així s'estableixi al
plec de condicions.
Control de la documentació dels subministraments: L'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació,
quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, verificaran la documentació proporcionada pels
subministradors dels equips i materials que lliuraran els documents d'identificació exigits per les
disposicions de compliment obligat i pel projecte o memòria tècnica. En qualsevol cas, aquesta
documentació comprendrà almenys els següents documents:
a) documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge;
b) còpia del certificat de garantia del fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de
garanties en la venda de béns de consum;
c) documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, incloses
les documentacions corresponents, al marcada la CE, quan sigui pertinent, d'acord amb les
disposicions que siguin transposició de les directives europees que afectin els productes
subministrats.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat: L'instal∙lador autoritzat i el director de la instal∙lació, quan
la participació d'aquest últim sigui preceptiva, verificaran que la documentació proporcionada pels
subministradors sobre els distintius de qualitat que ostentin els equips o materials subministrats, que assegurin
les característiques tècniques exigides en el projecte o memòria tècnica sigui correcta i suficient per a
l'acceptació dels equips i materials emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs i proves. Per verificar el compliment de les exigències tècniques del
RITE, pot ser necessari, en determinats casos i per a aquells materials o equips que no estiguin obligats al
marcat CE corresponent, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la
reglamentació vigent, o bé segons el especificat en el projecte o memòria tècnica o ordenat per l'instal∙lador
autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva.
1.9.2

Control de l'execució de la instal∙lació

El control de l'execució de les instal∙lacions es realitzarà d'acord amb les especificacions tècniques del projecte
o memòria tècnica, i les modificacions autoritzades per l'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació,
quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva.
Es comprovarà que l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls establerts al plec de condicions
tècniques.
Qualsevol modificació o replanteig de la instal∙lació que pogués introduir‐se durant l'execució de la seva obra,
ha de ser reflectida en la documentació de l'obra.
1.9.3

Control de la instal∙lació acabada
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A la instal∙lació acabada, bé sobre la instal∙lació en el seu conjunt o bé sobre les seves diferents parts, s'han de
realitzar les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o memòria tècnica o ordenades per
l'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, les
previstes en l'IT2 i les exigides per la normativa vigent.
Les proves de la instal∙lació s'efectuaran per l'empresa instal∙ladora, que disposarà dels mitjans humans i
materials necessaris per efectuar les proves parcials i finals de la instal∙lació, d'acord als requisits de l'IT2.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal∙lador autoritzat o del director de la instal∙lació, quan la
participació d'aquest últim sigui preceptiva, que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit
com als resultats obtinguts. Els resultats de les diferents proves realitzades a cada un dels equips, aparells o
subsistemes, passaran a formar part de la documentació final de la instal∙lació.
Quan per estendre el certificat de la instal∙lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, se
sol∙licitarà, a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves per
l'instal∙lador autoritzat o pel director de la instal∙lació als que es refereix aquest reglament, i sota la seva
responsabilitat.

1.10 Caracterització i quantificació de l’exigència de benestar i higiene (IT 1.1.4)
1.10.1 Exigència de qualitat tèrmica de l’ambient (IT 1.1.4.1 )
El projecte contempla únicament substituir la producció de calor existent per una nova de la mateixa potència,
amb el que no hi ha cap variació respecte els paràmetres de benestar tèrmic de les zones calefactades segons
el projecte que es va realitzar en el seu moment.

1.11 Caracterització i quantificació de l'exigència d'eficiència energètica (IT 1.2.4)
1.11.1 Generació de calor (IT 1.2.4.1.2)
La instal.lació ja disposa d’una mesura de consum de la instal.lació elèctrica de calefacció/climatització.

1.12 Documentació justificativa energètica (IT 1.2.3)
La present memòria conté la documentació necessària justificativa dels punts que li són preceptius d’eficiència
energètica.

1.13 Caracterització i quantificació de l'exigència d'eficiència energètica (IT 1.2.4)
1.13.1 Generació de calor (IT 1.2.4.1.2)
La caldera instal.lada té un rendiment de:
* rendiment estacional P.C.S : fins 98%
* rendiment estacional P.C.I: fins a 109%
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La caldera està formada per dos mòduls, és a dir, dos generadors amb el que es compleix el fraccionament de
potència.
1.13.2 Comptabilització de consums (IT 1.2.4.4)
Donat que es tracta d'uns instal∙lació tèrmica amb una potència nominal major de 70 kW, es disposa de
dispositius que permeten efectuar la mesura i registrar el consum de combustible i energia elèctrica, de
manera separada del consum degut a la resta d'usos de l'edifici.
Tot el consum de gas de la instal.lació és de la instal.lació de gas i de climatització.
La instal.lació ja disposa d’una mesura de consum de la instal.lació elèctrica de calefacció/climatització.

1.13.3 Aprofitament d'energies renovables i residuals (IT 1.2.4.6)
L'establiment no disposa de piscines cobertes o descobertes, ni es climatitzen espais oberts on es
requereixi un aprofitament d'energies renovables o residuals.

1.14 Caracterització i quantificació de l'exigència de seguretat (IT 1.3.4)
1.14.1 Condicions generals (IT 1.3.4.1)
Es preveu la instal.lació de pressió en el circuit de retorn per tal de detectar l’absència de flux en el circuit.
1.14.2 Sales de màquines (IT 1.3.4.1.2)
Segons el RITE es considera sala de màquines el local tècnic on s’allotgen els equips de producció de fred o
calor i altres equips auxiliar i accessoris de la instal∙lació tèrmica, amb potencia superior als 70 kW.
La sala conté actualment una caldera de 575 kW, mentre que les noves calderes sumen una potència de
582 kW. En ambdós casos té la consideració de sala de màquines.
Per la sala de calderes, es complirà amb els requeriment de la Instrucció Tècnica corresponent del RITE, així
com amb les especificacions de la norma UNE 60.601 “Sales de màquines i equips autònoms de generació
de calor o fred o per cogeneració, que utilitzen combustibles gasosos”.
El volum i la distribució de la sala de calderes no varia, mentre que la potència és lleugerament superior a la
potència instal∙lada inicialment, pel que tant la superfície de baixa resistència mecànica com les
ventilacions practicades a la sala donaran compliment als requeriments de les calderes actuals tal i com
s’ha justificat.

1.14.3 Xemeneies (IT 1.3.4.1.3)
L’evacuació de fums de la sala de calderes complirà els requisits marcats a la IT 1.3.4.1.3.
La sortida de fums de cada mòdul de caldera es farà independentment amb una xemeneia d’acer
inoxidable, aïllada per tal d’evitar possibles condensacions, del diàmetre adequat i que desembocaran a
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l’exterior 1 metre per sobre el punt més alt de la coberta. La sortida d’ambdues calderes serà de Ø200mm
interior i Ø260mm exterior.
El material utilitzat pels conductes de fums serà resistent als fums, a la calor i a les possibles corrosions
àcides que es poguessin formar (per exemple, materials refractaris, de formigó resistent, acer inoxidable o
un altre material idoni), aïllat tèrmicament, amb perfecte estanquitat i de forma que la velocitat mínima
d’expulsió dels fums per la xemeneia sigui de 2m/s.
Per la seva part, la boca de la xemeneia, estarà situada a una distància mínima d’un metre dels careners
dels teulats, murs o qualsevol altre obstacle o estructura, distant menys de 10 m. i si aquesta distància està
compresa entre 10 i 50 m. la boca o boques estaran almenys, al mateix nivell que el caire superior del forat
més alt que tingui la construcció més propera.
Es disposarà així mateix, els corresponents registres de neteja, registres generals i unions rígides,
estanques, però fàcilment desconnectades.
En la xemeneia prevista s’incorporarà un mòdul amb les obertures necessari per a realitzar el protocol de
proves corresponent.

1.14.4 Xarxes de canonades (IT 1.3.4.2)
La xarxa de canonades complirà els requeriments de seguretat a nivell de suportatges, connexions, alimentació
de la instal∙lació.
La instal∙lació està dissenyada de tal forma que es pot buidar parcial o totalment.
Els punts alts dels circuits esta proveïts de dispositius de purga d'aire.
Els circuits tancats estan equipats de dispositius d'expansió de tipus tancat que permeten absorbir, sense
provocar esforços mecànics, el volum de dilatació dels fluid.
Els circuits tancats amb fluids calents disposen d'una o més vàlvules de seguretat.
Es disposa d'elements que compensen les variacions de longitud de les canonades degudes a les variacions de
temperatura del fluid.
S'utilitzaran vàlvules de retenció per evitar els efectes dels cops d'ariet. A partir de diàmetres DN100 les
vàlvules de papallona disposaran de desmultiplicador.
Tots els circuits hidràulics i les vàlvules automàtiques de diàmetre superior a DN15 es protegiran mitjançant
filtres de llum adequada.

1.14.5 Protecció contra incendis (IT 1.3.4.3)
No hi ha modificacions en les instal.lacions de protecció contra incendis.

1.14.6 Seguretat d'utilització (IT 1.3.4.4)
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1.14.6.1 Superfícies calentes (IT 1.3.4.4.1)
Cap superfície on existeixi possibilitat de contacte accidental, llevat de les superfícies dels emissors de
calor, no podrà tenir una temperatura més gran que 60 ºC.

1.14.6.2 Parts Mòbils (IT 1.3.4.4.2)
La instal∙lació s’efectuarà de manera que el material aïllant en canonades, conductes o equips no
interfereixi en les parts mòbils del seus components.

1.14.6.3 Accessibilitat (IT 1.3.4.4.3)
Els equips i aparells estan situats de manera que es faciliti la seva neteja, manteniment i reparació.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra estan instal∙lats en llocs visibles i fàcilment
accessibles.
Les canonades estan instal∙lades en llocs que permeten accedir‐hi, així com accedir als seus accessoris, a
més de facilitar el muntatge de l’aïllament tèrmic en el seu recorregut.

1.14.6.4 Senyalització (IT 1.3.4.4.4)
La sala de màquines disposa d'un planell amb l'esquema de principi de la instal∙lació, emmarcat en un
quadre de protecció. Aquest s’actualitzarà amb la nova instal.lació.
Les conduccions de les instal∙lacions compliran la norma UNE 100100.

1.14.6.5 Mesurament (IT 1.3.4.4.5)
La instal∙lació tèrmica disposa de la instrumentació de mesura suficient per a la supervisió de totes les
magnituds i valors dels paràmetres que intervenen de forma fonamental en el funcionament dels mateixos.
Els aparells de mesura estan situats en llocs visibles i fàcilment accessibles per a la seva lectura i
manteniment. La mesura de les escales és suficient perquè la lectura pugui efectuar‐se sense esforç.
Abans i després de cada procés que porti implícita la variació d'una magnitud física hi ha la possibilitat
d'efectuar el seu mesurament, situant instruments permanents, de lectura contínua, o mitjançant
instruments portàtils. La lectura podrà efectuar‐se també aprofitant els senyals dels instruments de control.
En el cas de mesura de temperatura en circuits d'aigua, el sensor penetra a l'interior de la canonada o equip
a través d'una beina, la qual conté una substància conductora de calor. No es permet l'ús permanent de
termòmetres o sondes de contacte.
Les mesures de pressió en circuits d'aigua es fa amb manòmetres equipats de dispositius d'amortiment de
les oscil∙lacions de l'agulla indicadora.
Al tractar‐se d'una instal∙lació de potencia tèrmica nominal superior a 70 kW, l’equipament mínim
d’aparells de mesurament serà el següent:
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* Vasos d’expansió: un manòmetre.
* Bombes: un manòmetre per a lectura de la diferència de pressió entre aspiració i descàrrega, un per cada
bomba.
* Xemeneies: un piròmetre o un piròstat amb escala indicadora.
* Bescanviadors de calor: termòmetres i manòmetres a l’entrada i sortida dels fluids, excepte quan es tracti
d’agents frigorígens.

1.15 Muntatge (IT 2)
Per tal d’efectuar les proves de posada en servei de la instal∙lació tèrmica es tindrà en compte la instrucció
tèrmica IT 2 de muntatge.
Es tindran en compte les diferents parts d’aquesta instrucció tècnica que afecta a la nostra instal∙lació.

1.15.1 Proves (IT 2.2)
1.15.1.1 Equips (IT 2.2.1)
Es prendrà nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passaran a formar part de la
documentació final de la instal∙lació. Es registraran les dades nominals de funcionament que figurin en el
projecte o memòria tècnica i les dades reals de funcionament.

1.15.1.2 Proves d'estanquitat de xarxes de canonades d'aigua (IT 2.2.2)
1.15.1.2.1

Generalitats (IT 2.2.2.1)

Totes les xarxes de circulació de fluids portadors han de ser provades hidrostàticament, a fi d'assegurar la seva
estanquitat, abans de quedar ocultes per obres de maçoneria, material de farcit o pel material aïllant.
Són vàlides les proves realitzades d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE ENV 12108, en funció del tipus de
fluid transportat.
El procediment a seguir per a les proves d'estanquitat hidràulica, en funció del tipus de fluid transportat i a fi de
detectar fallades de continuïtat a les canonades de circulació de fluids portadors, comprendrà les fases que es
relacionen a continuació.

1.15.1.2.2

Preparació i neteja de xarxes de canonades (IT 2.2.2.2)

Abans de realitzar la prova d'estanquitat i d'efectuar l'ompliment definitiu, les xarxes de canonades d'aigua han
de ser netejades internament per eliminar els residus procedents del muntatge.
Les proves d'estanquitat requeriran el tancament dels terminals oberts. S'haurà de comprovar que els aparells i
accessoris que quedin inclosos a la secció de la xarxa que es pretén provar puguin suportar la pressió a què se'ls
sotmetrà. En cas de no ser així, tals aparells i accessoris han de quedar exclosos, tancant vàlvules o substituint‐
los per taps.
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Per a això, una vegada completada la instal∙lació, la neteja podrà efectuar‐se omplint‐la i buidant‐la el nombre
de vegades que sigui necessari, amb aigua o amb una solució aquosa d'un producte detergent, amb dispersants
compatibles amb els materials emprats en el circuit, la concentració del qual serà establerta pel fabricant.
L'ús de productes detergents no està permès per a xarxes de canonades destinades a la distribució d'aigua per
a usos sanitaris.
Després de l'ompliment, es posaran en funcionament les bombes i es deixarà circular l'aigua durant el temps
que indiqui el fabricant del compost dispersant. Posteriorment, es buidarà totalment la xarxa i s'esbandirà amb
aigua procedent del dispositiu d'alimentació.
En el cas de xarxes tancades, destinades a la circulació de fluids amb temperatura de funcionament menor que
100 ºC, es mesurarà el pH de l'aigua del circuit. Si el pH resultés menor que 7,5 es repetirà l'operació de neteja i
esbandida tantes vegades com sigui necessari. A continuació es posarà en funcionament la instal∙lació amb els
seus aparells de tractament.

1.15.1.2.3

Prova preliminar d'estanquitat (IT 2.2.2.3)

Aquesta prova s'efectuarà a baixa pressió, per detectar fallades de continuïtat de la xarxa i evitar els danys que
podria provocar la prova de resistència mecànica; s'emprarà el mateix fluid transportat o, generalment, aigua a
la pressió d'ompliment.
La prova preliminar tindrà la durada suficient per verificar l'estanquitat de totes les unions.

1.15.1.2.4

Prova de resistència mecànica (IT 2.2.2.4)

Aquesta prova s'efectuarà a continuació de la prova preliminar: una vegada omplerta la xarxa amb el fluid de
prova, se sotmetrà a les unions a un esforç per l'aplicació de la pressió de prova. En el cas de circuits tancats
d'aigua refrigerada o d'aigua escalfi fins una temperatura màxima de servei de 100º C, la pressió de prova serà
equivalent a una vegada i mitja la pressió màxima efectiva de treball a la temperatura de servei, amb un mínim
de 6 bar; per a circuits d'aigua calenta sanitària, la pressió de prova serà equivalent a dues vegades, amb un
mínim de 6 bar.
Els equips, aparells i accessoris que no suportin les esmentades pressions quedaran exclosos de la prova.
La prova hidràulica de resistència mecànica tindrà la durada suficient per verificar visualment la resistència
estructural dels equips i canonades sotmesos a la mateixa.

1.15.1.2.5

Reparació de fugues (IT 2.2.2.5)

La reparació de les fugues detectades es realitzarà desmuntant la junta, accessori o secció on s'hagi originat la
fuga i substituint la part defectuosa o avariada amb material nou.
Una vegada reparades les anomalies, es tornarà a començar des de la prova preliminar. El procés es repetirà
tantes vegades com sigui necessari, fins i tot que la xarxa sigui estanca.

1.15.1.3 Proves de lliure dilatació (IT 2.2.4)
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Una vegada que les proves anteriors de les xarxes de canonades hagin resultat satisfactòries i s'hagi comprovat
hidrostàticament l'ajust dels elements de seguretat, les instal∙lacions equipades amb generadors de calor es
portaran fins a la temperatura de tarat dels elements de seguretat, havent anul∙lat prèviament l'actuació dels
aparells de regulació automàtica.
Durant el refredament de la instal∙lació i en finalitzar el mateix, es comprovarà visualment que no hagin tingut
lloc deformacions apreciables en cap element o tram de canonada i que el sistema d'expansió hagi funcionat
correctament.

1.15.1.4 Proves finals (IT 2.2.7)
Es consideren vàlides les proves finals que es realitzin seguint les instruccions indicades en la norma UNE‐EN
12599:01 respecte als controls i mesuraments funcionals, indicats als capítols 5 i 6.
Les proves de lliure dilatació i les proves finals del subsistema solar es realitzaran un dia assolellat i sense
demanda.

1.15.2 Ajust i equilibrat (IT 2.3)
1.15.2.1 Generalitats (IT 2.3.1)
Les instal∙lacions tèrmiques han de ser ajustades als valors de les prestacions que figurin en el projecte o
memòria tècnica, dins dels marges admissibles de tolerància.
L'empresa instal∙ladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades que contingui les
condicions de funcionament dels equips i aparells.

1.15.2.2 Sistemes de distribució d'aigua (IT 2.3.3)
L'empresa instal∙ladora realitzarà i documentarà el procediment d'ajust i equilibrat dels sistemes de distribució
d'aigua, d'acord amb el següent:
De cada circuit hidràulic s'han de conèixer el cabal nominal i la pressió.
Es comprovarà que el fluid anticongelant contingut en els circuits exposats a gelades compleix amb els requisits
especificats en el projecte o memòria tècnica.
Cada bomba, de la qual s'ha de conèixer la corba característica, haurà de ser ajustada al cabal de disseny, com
a pas previ a l'ajust dels generadors de calor i fred als cabals i temperatures de disseny.
Les unitats terminals, o els dispositius d'equilibrat dels ramals, seran equilibrades al cabal de disseny.
De cada intercanviador de calor s'han de conèixer la potència, temperatura i cabals de disseny, havent
d'ajustar‐se els cabals de disseny que el travessen.
Es comprovarà el mecanisme del subsistema d'energia solar en condicions d'estancament així com el retorn a
les condicions d'operació nominal sense intervenció de l'usuari amb els requisits especificats en el projecte o
memòria tècnica.
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1.15.2.3 Control automàtic (IT 2.3.4)
A efectes del control automàtic:
S'ajustaran els paràmetres del sistema de control automàtic als valors de disseny especificats en el projecte o
memòria tècnica i es comprovarà el funcionament dels components que configuren el sistema de control.
Per a això, s'establiran els criteris de seguiment basats en la pròpia estructura del sistema, partint dels nivells
del procés següents: nivell d'unitats de camp, nivell de procés, nivell de comunicacions, nivell de gestió i
telegestió.
Els nivells de procés seran verificats per constatar la seva adaptació a l'aplicació, d'acord amb la base de dades
especificats en el projecte o memòria tècnica. Són vàlids a aquests efectes els protocols establerts en la norma
UNE‐EN‐ISO 16484‐3.
Quan la instal∙lació disposi d'un sistema de control, comandament i gestió o telegestió basat en la tecnologia de
la informació, el seu manteniment i l'actualització de les versions dels programes haurà de ser realitzat per
personal qualificat o pel mateix subministrador dels programes.

1.15.3 Eficiència energètica (IT 2.4)
L'empresa instal∙ladora realitzarà i documentarà les següents proves d'eficiència energètica de la instal∙lació:
a) Comprovació del funcionament de la instal∙lació en les condicions de règim.
b) Comprovació de l'eficiència energètica dels equips de generació de calor en les condicions de treball. El
rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en més de 5 unitats del límit inferior del rang marcat per
a la categoria indicada en l'etiquetatge energètic de l'equip d'acord amb la normativa vigent.
c) Comprovació dels intercanviadors de calor i altres equips en els quals s'efectuï una transferència d'energia
tèrmica.
d) Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control.
e) Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de generació, en les condicions de
règim.
f) Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos en el projecte o memòria
tècnica.
g) Comprovació del funcionament i del consum dels motors elèctrics en les condicions reals de treball.

1.16 Manteniment i ús (IT 3)
Les instal∙lacions tèrmiques s'han d'utilitzar i mantenir de conformitat amb els procediments que s'estableixen
a continuació i d'acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves característiques tècniques:
‐
‐
‐
‐

La instal∙lació tèrmica s'ha de mantenir d'acord amb un programa de manteniment preventiu que
compleixi el que estableix l'apartat IT З.З.
La instal∙lació tèrmica ha de disposar d'un programa de gestió energètica, que compleixi l'apartat
IT.З.4.
La instal∙lació tèrmica ha de disposar d'instruccions de seguretat actualitzades d'acord amb l'apartat
IT.З.5.
La instal∙lació tèrmica s'ha d'utilitzar d'acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons
l'apartat IT.З.6.
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‐

La instal∙lació tèrmica s'ha d'utilitzar d'acord amb un programa de funcionament, segons l'apartat
IT.З.7.

1.16.1 Programa de manteniment preventiu (IT 3.3)
Les instal∙lacions tèrmiques s'han de mantenir d'acord amb les operacions i periodicitats contingudes en el
programa de manteniment preventiu establert al "Manual d'ús i manteniment" que han de ser almenys les
indicades a la taula 3.1 d'aquesta Instrucció per a instal∙lacions de potencia tèrmica nominal inferior o igual a
70 kW o superior a 70 kW.
És responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, quan la participació d'aquest últim
sigui preceptiva, l'actualització i adequació permanent d'aquestes a les característiques tècniques de la
instal∙lació. S’efectuaran sempre les tasques de manteniment relacionades a la instal∙lació.

Periodicitat
Operació
<70k >70k
W
W
Neteja dels evaporadors
t
t
Neteja dels condensadors
t
t
Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració
t
2t
Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips t
m
frigorífics
Comprovació i neteja, si és procedent, de circuit de fums de calderes
t
2t
Comprovació i neteja, si és procedent, de conductes de fums i xemeneia
t
2t
Neteja del cremador de la caldera
t
m
Revisió del vas d'expansió
t
m
Revisió dels sistemes de tractament d'aigua
t
m
Comprovació de material refractari
‐
2t
Comprovació d'estanquitat de tancament entre cremador i caldera
t
m
Revisió general de calderes de gas
t
t
Revisió general de calderes de gasoil
t
t
Comprovació de nivells d'aigua en circuits
t
m
Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades
‐
t
Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'intercepció
‐
2t
Comprovació de taratge d'elements de seguretat
‐
m
Revisió i neteja de filtres d'aigua
‐
2t
Revisió i neteja de filtres d'aire
t
m
Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic
‐
t
Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu
t
m
Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor
t
2t
Revisió d'unitats terminals aigua‐aire
t
2t
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire
t
2t
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire
t
t
Revisió d'equips autònoms
t
2t
Revisió de bombes i ventiladors
‐
m
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Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic
Revisió del sistema de control automàtic
Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'aigua calenta sanitària de
potencia tèrmica nominal <24,4 kW
Instal∙lació d'energia solar tèrmica
Comprovació de l'estat d'emmagatzematge del biocombustible sòlid
Obertura i tancament del contenidor plegable en instal∙lacions de
biocombustible sòlid
Neteja i retirada de cendres en instal∙lacions de biocombustible sòlid
Control visual de la caldera de biomassa
Comprovació i neteja, si és procedent, de circuit de fums de calderes i
conductes de fums i xemeneies en calderes de biomassa
Revisió dels elements de seguretat en instal∙lacions de biomassa

t
t
t
4a

m
t
2t
‐

*
s
2t

*
s
2t

m
s
t

m
S
m

m

m

Simbologia
s:
m:
t:
2t:
*:

una vegada cada setmana
una vegada al mes; la primera, a l'inici de la temporada.
una vegada per temporada (any).
dues vegades per temporada (any); una a l'inici de la temporada i una altra a la meitat del període d'ús,
sempre que hi hagi una diferencia mínima de dos mesos entre totes dues. 4a: cada quatre anys.
El manteniment d'aquestes instal∙lacions s'ha de fer d'acord amb el que estableix la secció HE4
"Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària" del Codi tècnic de l'edificació.

1.16.2 Programa de gestió energètica (IT 3.4)
1.16.2.1 Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor (IT 3.4.1)
L'empresa mantenidora ha de realitzar una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal∙lada, mesurant i registrant els
valors, d'acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 3.2, que s'han de mantenir dins els
límits de la IT 4.2.1.2 a).

Mesures de generadors de calor

1. Temperatura o pressió del fluid
portador a l'entrada i sortida del
generador de calor
2. Temperatura ambient del local o sala
de maquines
3. Temperatura dels gasos de
combustió
4. Contingut de CO i CO2 en els
productes de combustió

Periodicitat
20 kW <P<70 kW
2a

70 kW <P< 1000 P > 1000
kW
kW
3m
m

2a

3m

m

2a

3m

m

2a

3m

m
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5. Índex d'opacitat dels fums en
combustibles sòlids o líquids i de 2a
contingut de partícules solides en
combustibles sòlids
6. Tir a la caixa de fums de la caldera
2a

3m

m

3m

m

Simbologia
m: una vegada al mes
3m: cada tres mesos, la primera a l'inici de la temporada
2a: cada dos anys.
IT 3.4.2 Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred
En el present no es preveu cap modificació en els equips generadors de fred.

1.16.2.2 Assessorament energètic (IT 3.4.4)
L'empresa mantenidora ha d'assessorar el titular, recomanant millores o modificacions de la instal∙lació així
com en el seu ús i funcionament que redundin en una eficiència energètica mes gran.
A mes, en instal∙lacions de potencia tèrmica nominal superior a 70 kW, l'empresa mantenidora ha de fer un
seguiment de l'evolució del consum d'energia i d'aigua de la instal∙lació tèrmica periòdicament, amb la
finalitat de poder detectar possibles desviacions i prendre les mesures correctores oportunes. Aquesta
informació s'ha de conservar per un termini de cinc anys com a mínim.
1.16.3 Instruccions de seguretat (IT 3.5)
Les instruccions de seguretat han de ser adequades a les característiques tècniques de la instal∙lació
concreta i el seu objectiu és reduir a límits acceptables el risc que els usuaris o operaris pateixin danys
immediats durant l'ús de la instal∙lació.
En el cas d'instal∙lacions de potència tèrmica nominal superior a 70 kW aquestes instruccions han d'estar
clarament visibles abans de l'accés i en l'interior de sales de màquines, locals tècnics i al costat de aparells i
equips, amb absoluta prioritat sobre el resta d'ús i han de fer referència, entre d'altres, als següents
aspectes de la instal∙lació: parada dels equips abans d'una intervenció, desconnexió del corrent elèctrica
abans d'intervenir en un equip, col ∙ locació d'advertències abans d'intervenir en un equip, indicacions de
seguretat per a diferents pressions, temperatures, intensitats elèctriques, etc. tancament de vàlvules abans
d'obrir un circuit hidràulic, etc.
1.16.4 Instruccions de maneig i maniobra (IT 3.6)
Les instruccions de seguretat han de ser adequades a les característiques tècniques de la instal∙lació
concreta i el seu objectiu és reduir a límits acceptables el risc que els usuaris o operaris pateixin danys
immediats durant l'ús de la instal∙lació.
En el cas d'instal∙lacions de potència tèrmica nominal superior a 70 kW aquestes instruccions han d'estar
situades en lloc visible de la sala de màquines i locals tècnics i han de fer referència, entre d'altres, als
següents aspectes de la instal∙lació: seqüència d'arrencada de bombes de circulació; limitació de puntes de
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potència elèctrica, evitant posar en marxa simultàniament diversos motors a plena càrrega, utilització del
sistema de refredament gratuït en règim d'estiu i d'hivern.
1.16.5 Instruccions de funcionament (IT 3.7)
El programa de funcionament ha de ser adequat a les característiques tècniques de la instal∙lació concreta
amb la finalitat de donar el servei demanat amb el mínim consum energètic.
En el cas d'instal∙lacions de potència tèrmica nominal superior a 70 kW comprèn els següents aspectes:
a) horari de posada en marxa i parada de la instal∙lació;
b) ordre de posada en marxa i parada dels equips;
c) programa de modificació del règim de funcionament;
d) programa de parades intermèdies del conjunt o de part d'equips;
e) programa i règim especial per als caps de setmana i per a condicions especials
d'ús de l'edifici o de condicions exteriors excepcionals.

1.17 Regulació d’enderrocs i altres residus de la construcció.
És d’aplicació el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Tal i com s’ha comentat és una reforma i tots els residus que es generin es lliuraran a un gestor autoritzat pel
seu reciclatge.
La universitat de Girona presentarà a l’ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de
l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

1.18 Plaç d’execució.

Es preveu un plaç de 6 setmanes per dur a terme l’obra.
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1.19 Pressupost.
Cap. 1.‐ SUBSTITUCIÓ DE CALDERES ......................................................... 88.727,46 €
1.1 Actuacions complementàries ............................... 5.103,46 €
1.2 Instal.lació calderes............................................. 73.247,98 €
1.3 Instal.lació de gas .................................................. 1.472,90 €
1.4 Instal.lació elèctrica .............................................. 2.317,32 €
1.5 Instal.lació de control ........................................... 6.585,80 €
Cap. 2.‐ SEGURETAT I SALUT ............................................................................ 1.200 €
TOTAL DEL PRESSUPOST ....................................................................... 89.927,46€
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL

89.927,46

13 % Despeses generals
6% Benefici industrial

11.690,57
5.395,65

PRESSUPOST SENSE IVA
21% IVA
PRESSUPOST TOTAL IVA INCLÓS

107.013,68
22.472,87
129.486,55

El pressupost de l´esmentada instal.lació IVA inclós puja la quantitat de CENT VINT‐I‐NOU MIL QUATRE‐
CENTS VUITANTA‐SIS EUROS amb CINQUANTA‐CINC CÈNTIMS

EL FACULTATIU

Marta Badenas i Pielias
Enginyer Tècnic Industrial - Col·legiat núm. 14.108
Carrer G, 49 · Pol. Ind. Pont-Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Tel 972 59 66 92 · Fax 972 59 67 44
e-mail: proisotec@proisotec.com
DNI: 79303021X

Cornellà del Terri, desembre de 2017

BADENAS
PIELIAS
MARTA 79303021X
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2

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

2.1

Justificació de l’estudi bàsic de seguretat i salut

Segons l’article 4.1 del Real Decret 1627/1997 es detallen els supòsits que indiquen la obligatorietat de
l’estudi o estubi bàsic de seguretat i salut.
En fase de redacció del projecte s’elaborarà un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obres en els
que es compleixi algun dels supòsits que es descriuen a continuació:
.‐ que el pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.759 €
(75 milions de pessetes).
.‐ que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant‐se en algun moment a més de
20 treballadors simultàniament.
.‐ que el volum de mà d’obra estimat, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a la obra, sigui superior a 500.
.‐ les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.
El projecte de la substitució de la caldera de la universitat de Girona no està inclòs en cap dels supòsits
abans esmentats, amb el que d’acord amb la normativa vigent requereix d’un estudi bàsic de seguretat i
Salut.

2.2

Objectiu d’aquest estudi bàsic.

L’objectiu d’aquest estudi bàsic de seguret i salut és el de precisar les normes de seguretat i salut aplicables
a la obra.

2.3

Dades de l’obra.

L’activitat està ubicada en la següent adreça:
Adreça social:
Població:

2.4

Promotor.

Nom del titular:
NIF:
Adreça social:
Població:

2.5

Campus Montilivi
Girona

UNIVERSITAT DE GIRONA
Q6750002E
Plaça Sant Domènec, 3
Girona

Normativa aplicable.

Són d’obligat compliment la normativa i disposicions següents:
.‐ Decret 1627/2.007 del 24 d’Octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut
en obres de construcció.
.‐ Real Decret 2177/2007, de 12 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors
dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
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.‐ Real Decret 604/2006 de 19 de maig pel que es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel que
s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
.‐ Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
.‐ Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
.‐ RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció.
.‐ RD 485/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.
.‐ RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs
de treball.
.‐ RD 487/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a
la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
.‐ RD 488/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al
treball amb equips que incloguin pantalles de visualització de dades.
.‐ RD 773/1997, de 30 de maig, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives
a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.
.‐ RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització per part dels treballadors, dels equips de treball.
.‐ RD 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1997, de 18 de juliol, en el que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada.
.‐ Convenis col∙lectius
Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del Treball que poden afectar als
treballs que es realitzin a l’obra.
Apart serà d’aplicació tota la normativa vigent referent a les instal∙lacions objectes del projecte.

2.6

Compliment del RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció.

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

2.7

Principis generals aplicables duran l’execució de les obres

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de
l'obra i en particular en les següents activitats:
.‐El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
.‐ L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
.‐ La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
.‐ El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors
.‐ La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
.‐ La recollida dels materials perillosos utilitzats
.‐ L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
.‐ L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a
les diferents feines o fases del treball
.‐ La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms
.‐ Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra
o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals:
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.‐ Evitar riscos
.‐ Avaluar els riscos que no es puguin evitar
.‐ Combatre els riscos a l'origen
.‐ Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
.‐ Tenir en compte l'evolució de la tècnica
.‐ Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
.‐ Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
.‐ Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual
.‐ Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d’encarregar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals
consisteixi en la prestació del seu treball personal.

2.8

Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra
o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent‐se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
Mitjans i maquinaria
‐ Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

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

Enderrocs
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

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

Ram de paleta
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

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

Revestiments i acabats
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

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

Instal∙lacions
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

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

2.9

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials

A continuació es detallen la relació de treballs inclosos a l’annex II del RD 1627/1997
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‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació
de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.10 Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general tindran prioritat les proteccions col∙lectives davant les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
Mesures de protecció col∙lectiva
‐ Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions
dins l'obra
‐ Senyalització de les zones de perill
‐
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
‐ Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
‐ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
‐ Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal∙lacions existents
‐ Els elements de les Instal∙lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
‐ Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
‐
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
‐ Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
‐ Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
‐ Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
‐ Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
‐ Utilització de paviments antilliscants.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col∙locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Mesures de protecció individual
‐ Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
‐ Utilització de calçat de seguretat
‐ Utilització de casc homologat
‐
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
‐
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades
‐ Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
‐ Utilització de mandils
‐
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
Mesures de protecció a tercers
‐
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
l'obra puguin entrar.
‐ Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
‐ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
‐
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
‐
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

2.11 Primers auxilis.
Es disposarà a l’obra d’una farmaciola, amb el material especificat a l’ordenança general de Seguretat i
Higiene en el Treball, i com a mínim format per: Aigua oxigenada, alcohol 96 º, tintura de iode, mercromina,
amoníac, gases esterilitzades, cotó‐fluix hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
d’urgència pel cor, torniquet, bosses d’aigua per aigua i gel, guants esterilitzats, xeringues d’un sol ús,
agulles injectables d’un sol ús, termòmetre.

2.12 Serveis Higiènics i caseta d’obra.
Es considera convenient la utilització dels mitjans que es disposa a l’activitat.
El personal que realitzarà les obres utilitzarà els serveis de l’activitat.
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2.13Conclusió.
En tot el que s’ha exposat, s’ha pretès donar una idea clara i concisa de les condicions que reunirà la instal∙lació
motiu per la qual presentem la memòria, no obstant això, el peticionari es compromet a efectuar totes les
modificacions que estimin oportunes els Organismes Facultatius corresponents.

Cornellà del Terri, desembre de 2017
EL FACULTATIU

Marta Badenas i Pielias
Enginyer Tècnic Industrial - Col·legiat núm. 14.108
Carrer G, 49 · Pol. Ind. Pont-Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Tel 972 59 66 92 · Fax 972 59 67 44
e-mail: proisotec@proisotec.com
DNI: 79303021X
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3
3.1

PLEC DE CONDICIONS
Condicions tècniques generals

Les normatives de compliment condicional per la situació de l’edifici i establerta pels organismes de
l’Administració Local i empreses concessionàries de serveis públics, haurà de ser coneguda i a complir per
l’empresa constructora i els seus representants a l’obra, així com el Plec de Condicions Tècniques i la
reglamentació vigent sobre Seguretat i Salut en obres de construcció.
La normativa vigent d’obligat compliment contemplada en la redacció del present projecte i a complir en
l’execució de la corresponent obra, és la que s’indica tant a la memòria com a les condicions tècniques generals
dels diferents materials i definides en aquest document

3.2

Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques

Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin
modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure l'esmentat document.
Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant ne els nivells
tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb
la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics
i encarregats, a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

3.3

Documents del projecte

El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos,
Plànols i Pressupost.
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte.
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita.
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i només als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment
definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.

3.4

Tècnic director de l’obra

Correspon al Director d’obra:
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals
del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la
solució arquitectònica correcta.
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d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat de final d'obra.
Correspon al Director de l’execució material de l’obra:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i
econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint‐la juntament amb el Constructor.
d) Comprovar les instal∙lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant ne la seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de
bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal∙lacions i
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar
les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant li, en
tot cas les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant‐ne
compte al Director de l’obra..
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

3.5

El promotor

El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a
ell mateix o per la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan
especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE).
El promotor ha de subscriure l’assegurança obligatòria segons la LOE.
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte intervinguin diferents projectistes.
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes
de seguretat i salut en obres de construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius.
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels
treballs o quan es constati que en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, o diferents treballadors autònoms.
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar‐lo a l’autoritat
laboral competent.
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor.

3.6

El contractista i/o constructor
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Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol•licitarà els aclariments
pertinents.
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i
materials, les obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o
constructor estan especificades en la LOE.
El contractista i/o constructor designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE.
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la
licitació. El personal del contractista i/o constructor col•laborarà amb la Direcció Facultativa.
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin
i projectant o autoritzant les instal∙lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de
l'obra.
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar
les intervencions dels subcontractistes.
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements
constructius que s'utilitzen, comprovant ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els
materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o
constructor i a disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra”
signaran l’assabentat de les ordres i assistències.
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra,
que ha d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució; i presentar‐lo a l’autoritat laboral
competent.
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i
subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat
i Salut en el treball i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador
de seguretat en fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els
casos en què la normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades
en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas,
als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2
de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la
documentació d’obra executada.
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El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal∙lacions de
l’edifici i li ha de subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de
l’Edifici.
El contractista i/o constructor ha de preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers
durant l'obra.

3.7

Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor

El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de les
reglamentacions tècniques d’obligat compliment.

3.8

Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor

Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que
causin als béns i serveis públics o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats.
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i
dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les
servituds afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi.

3.9

Despeses a càrrec del contractista i/o constructor

Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les
següents despeses:
Despeses corresponents a instal∙lacions i equips de maquinària.
Despeses de construcció, retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal∙lacions,
ferramentes, etc.
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal∙lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica,
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades,
afectades per les obres, etc.
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i
Serveis afectats.
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra.
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Despesa de col∙locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de
característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra
i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva retirada.

3.10 Preus unitaris i partides alçades
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present
Plec, no és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada
unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent.
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la
unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la
Direcció Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte.

3.11 Abonament d'unitats d'obra.
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar los, s'entendrà que es refereixen a
unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que
qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus
unitaris del contracte, no podent ser objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els
documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar se
expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a
necessaris a la normativa d'obligat compliment.

3.12 Control d'unitats d'obra.
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de
realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol•licitud de
la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament:
A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls.
Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa
contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de
poder prendre les mesures necessàries amb urgència.
Els laboratoris d’assaig han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats Autonòmiques.

3.13 Recepció de l’obra
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega
l’obra al promotor, i és acceptada per aquest.
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en
contingut de l’acta està recollit en la LOE.
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El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja perquè
no s’adequa a les condicions contractuals.
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir de la data en què se
subscriu l’acta de recepció.
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant‐se als usos previstos en el
Projecte, la conservació en bon estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris.

3.14 Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i
segura marxa dels treballs, segons legislació vigent.
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de
les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o
Entitat.
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat
permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir‐los donats d'alta a la Seguretat Social.
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en
les obres d’edificació es regiran segons la legislació vigent.

3.15 Assegurança obligatòria
L’assegurança obligatòria, tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats en l’edifici per vicis i
defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els
forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que afectin directament la resistència mecànica i
estabilitat de l’edifici.
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible per a edificis, a on el seu ús principal sigui
l’habitatge, segons la LOE.
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el
constructor que aquest sigui prenedor de l’assegurança.

3.16 Disposicions aplicables al Plec
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les
disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas
de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les
condicions més restrictives.
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3.17 Plec de Condicions Tècniques
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure l'esmentat document.
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir
els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col∙locació a l'obra i les que hauran de
manar l'execució de qualsevol tipus d’ instal∙lacions i d'obres accessòries i dependents.
SORRES
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Sorra de marbre blanc
‐ Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
‐ De pedra calcària
‐ De pedra granítica
‐ Sorra per a confecció de morters
‐ Sorra per a reblert de rases amb canonades
‐ Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids,
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director
d'Obra, entre d'altres:
‐ Classificació geològica.
‐ Estudi de morfologia.
‐ Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament
la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE‐EN 1744‐1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats
superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació
de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
‐ Dimensió mínima permesa = 4 mm
‐ Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
‐ Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
‐ Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
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‐ Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
‐ Coeficient de Los Ángeles: <= 40
‐ Continguts màxims d'impureses:
‐ Material ceràmic: <= 5% del pes
‐ Partícules lleugeres: <= 1% del pes
‐ Asfalt: <= 1% del pes
‐ Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del
formigó
Designació: d/D ‐ IL ‐ N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita;
V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE‐EN 933‐2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
EN 1744‐1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE‐EN 1744‐1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507‐2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE‐EN 1744‐1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl‐ i referits al granulat sec (UNE‐EN 1744‐1):
‐ Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
‐ Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
‐ Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
‐ Armat: <= 0,4% pes de ciment
‐ En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE‐EN 1367‐2):
‐ Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
‐ Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE‐EN 1367‐2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
‐ Per formigons d'alta resistència: < 40
‐ Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar‐ho, s'ha de
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
¦
¦ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
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¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE‐EN 933‐1):
‐ Granulat gruixut:
‐ Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
‐ Granulat fí:
‐ Granulat arrodonit: <= 6% en pes
‐ Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 6% en pes
‐ Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933‐8):
‐ Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
‐ Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE‐EN 1097‐6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE‐EN 933‐1):
‐ Granulat gruixut:
‐ Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
‐ Granulat fí:
‐ Granulat arrodonit: <= 6% en pes
‐ Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
‐ Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
‐ Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
‐ Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7‐050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm ¦ pel tamís ¦
¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ 5,00 ¦
A
¦ A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ Altres ¦
¦ C ‐ D <= 50 ¦
¦ condi‐ ¦
¦ D ‐ E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C ‐ E <= 70 ¦
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+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al
que es pretén destinar.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar‐los sota cobert per
evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les
sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐
08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐
08).
UNE‐EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB‐SE‐F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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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
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‐ Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de
com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article
78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article
28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació,
ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
‐ Matèria orgànica (UNE‐EN 1744‐1).
‐ Terrossos d'argila (UNE 7133).
‐ Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933‐2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE
EN 1744‐1).
‐ Compostos de sofre (SO3)‐ respecte al granulat sec (UNE‐EN 1744‐1).
‐ Sulfats solubles en àcid (UNE‐EN 1744‐1).
‐ Contingut d'Ió CL‐ (UNE‐EN 1744‐1).
‐ Assaig petrogràfic
‐ Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146‐507 i UNE 146‐508).
‐ Equivalent de sorra (UNE‐EN 933‐8).
‐ Absorció d'aigua (UNE‐EN 1097‐6).
‐ Assaig d'identificació per raigs X.
‐ Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE‐EN 1367‐2)
‐ Assaig granulomètric (UNE‐EN 933‐2)
‐ Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
‐ 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 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
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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.

CIMENTS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva
resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC‐08 amb les característiques següents:
‐ Ciments comuns (CEM)
‐ Ciments d'aluminat de calci (CAC)
‐ Ciments blancs (BL)
‐ Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE‐EN 197‐1.
Tipus de ciments:
‐ Ciment Pòrtland: CEM I
‐ Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
‐ Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
‐ 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:

P17064 Substitució de la caldera de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

58

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
¦
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.
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Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE‐EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs
de les normes UNE‐EN 197‐1 (ciments comuns) i UNE‐EN 413‐1 (ciments de ram de paleta) que compleixin
amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la
norma UNE‐EN 197‐1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma
UNE‐EN 413‐1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ Ciment pòrtland
¦ I
¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ II/A‐S ¦
¦
¦ II/B‐S ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A‐D ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ II/A‐P ¦
¦
¦ II/B‐P ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ II/A‐V ¦
¦ volants
¦ II/B‐V ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ III/A ¦
¦ forn alt
¦ III/B ¦
¦
¦ III/C ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ Ciment putzolànic
¦ IV/A ¦
¦
¦ IV/B ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE‐EN
197‐1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303‐2.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
‐ Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
‐ Classes 42,5 : 2 mesos
‐ Classes 52,5 : 1 mes
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos
(RC‐08).
UNE‐EN 197‐1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.
UNE‐EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303‐2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE
CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
‐ Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció,
‐ 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

P17064 Substitució de la caldera de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

61

‐ les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
‐ indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions tècniques
‐ referència a la norma armonitzada corresponent
‐ designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe
resistent
‐ en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
‐ el símbol normalitzat del marcatge CE
‐ en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
‐ nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
‐ els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
‐ referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
‐ número de referència de la comanda
‐ nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
‐ identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
‐ designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC‐08
‐ quantitat que es subministra
‐ en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
‐ data de subministrament
‐ identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
‐ número de referència de la comanda
‐ nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
‐ identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
‐ designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
‐ contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
‐ quantitat que es subministra
‐ identificació del vehicle que transporta el ciment
‐ en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
‐ En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
‐ nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
‐ designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
‐ contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
‐ dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
‐ condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
‐ Inici i final d'adormiment
‐ Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
‐ Una primera fase de comprovació de la documentació
‐ Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
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Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
‐ Albarà o full de subministrament.
‐ Etiquetatge
‐ Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial
Decret 1313/1988
‐ Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
‐ Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en
l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC‐08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC‐08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran
tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs
físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es
correspongui amb el ciment sol∙licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin
tots els requisits 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.

CALÇS

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de
calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Calç aèria càlcica (CL):
‐ Hidratada en pols: CL 90‐S
‐ Hidratada en pasta: CL 90‐S PL
‐ Calç hidràulica natural (NHL):
‐ Calç hidràulica natural 2: NHL 2
‐ Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5

P17064 Substitució de la caldera de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

63

‐ Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE‐EN 459‐2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE‐EN 459‐2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE‐EN 459‐2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE‐EN 459‐2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE‐EN 459‐2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE‐EN 459‐2:
‐ Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
‐ Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE‐EN 459‐2:
‐ Calç en pasta: compleix l'assaig
‐ Calç en pols:
‐ Mètode de referència: <= 2 mm
‐ Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE‐EN 459‐2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE‐EN 459‐2: <= 12%
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència
adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE‐EN 459‐2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE‐EN 459‐2:
‐ Calç del tipus NHL 2: >= 35
‐ Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
‐ Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE‐EN 459‐2:
‐ Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
‐ Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
‐ Calç del tipus NHL 5:
‐ Als 7 dies: >= 2 MPa
‐ Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE‐EN 459‐2:
‐ Inicial: > 1 h
‐ Final:
‐ Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
‐ Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
‐ Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE‐EN 459‐2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE‐EN 459‐2:
‐ Mètode de referència: <= 2 mm
‐ Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE‐EN 459‐2:
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‐ Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
‐ Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE‐EN 459‐2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90‐Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90‐S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE‐
EN 459‐2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE‐EN 459‐2: < 2% en pes.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de
les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de
calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les
facilitades pel subministrador.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE‐EN 459‐1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.
* UNE‐EN 459‐2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE‐EN 459‐3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
‐ Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions
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Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
‐ Nom o marca comercial i adreça del fabricant
‐ Referència a la norma UNE‐EN 459‐1
‐ Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
‐ Data de subministrament i de fabricació
‐ Designació comercial i tipus de calç
‐ Identificació del vehicle de transport
‐ Referència de la comanda
‐ Quantitat subministrada
‐ Nom i adreça del comprador i destí
‐ Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la
homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat
‐ Instruccions de treball si fos necessari
‐ Informació de seguretat si fos necessària
‐ Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
‐ Numero identificador del organisme notificat
‐ Nom i adreça del fabricant
‐ Els dos darrers dígits de la data de marcatge
‐ Numero del certificat de conformitat
‐ Referència a l'UNE EN 459‐1
‐ Descripció del producte
‐ Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
‐ Referència del albarà
‐ Denominació comercial i tipus de calç
‐ Contingut d'òxids de calci i magnesi
‐ Contingut de diòxids de carboni
‐ Finor
‐ Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors
declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les
especificacions exigides.
‐ Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que
es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE‐EN 459‐2:
‐ Contingut d'òxids de calci i magnesi
‐ Contingut de diòxid de carboni
‐ Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
‐ Mida de partícula
‐ Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant
un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o
condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es
realitzaran els següents assaigs:
‐ Contingut de diòxid de carboni
‐ Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE‐EN 459‐2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
‐ La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
‐ Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE‐EN 459‐2. Una per
realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant
almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç
ho sol∙licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al
plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o
aglomerat.

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

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

P17064 Substitució de la caldera de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

70

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐
08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB‐SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
‐ Identificació del subministrador
‐ Número de sèrie de la fulla de subministrament
‐ Data i hora de lliurament
‐ Nom de la central de formigó
‐ Identificació del peticionari
‐ Quantitat de formigó subministrat
‐ Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE‐08, indicant com a mínim:
‐ Resistència a la compressió
‐ Tipus de consistència
‐ Grandària màxima del granulat
‐ Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE‐08
‐ Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE‐08, indicant com a mínim:
‐ Contingut de ciment per m3
‐ Relació aigua/ciment
‐ Tipus, classe i marca del ciment
‐ Contingut en addicions
‐ Contingut en additius
‐ Tipus d'additiu segons UNE_EN 934‐2, si n'hi ha
‐ Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
‐ Identificació del ciment, additius i addicions
‐ Designació específica del lloc de subministrament
‐ Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
‐ Hora límit d'us del formigó
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OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes
s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran
6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390‐3. No seran necessaris
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu
ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE‐08, es
realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390‐8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació
correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE‐08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots
de control de com a màxim:
‐ Volum de formigonament: <= 100 m3
‐ Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
‐ Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
‐ Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
‐ Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
‐ Massissos:
‐ Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i
tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant‐los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement,
conforme a l'article 81 de l'EHE‐08.
Control 100x100 (EHE‐08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes
les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE‐08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
‐ Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
‐ Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00
metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de
càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
‐ Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350‐7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
‐ Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
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‐ Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els
següents assaigs:
‐ Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
‐ Assaig granulomètric (UNE‐EN 933‐1)
‐ Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933‐8)
‐ Terrossos d'argila (UNE 7133)
‐ Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933‐3)
‐ Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933‐2)
‐ Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
‐ Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097‐2)
‐ Substàncies perjudicials (EHE)
‐ Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933‐1)
‐ Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
‐ Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
‐ Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
‐ Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
‐ Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
‐ Consistència (UNE 83313)
‐ Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos
dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
‐ Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
‐ Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE‐08: N >=
1
‐ Altres casos: N >= 3
‐ Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
‐ Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE‐08: N >=
1
‐ Altres casos: N >= 4
‐ Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
‐ Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE‐08: N >=
2
‐ Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop
efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a
cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció
molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
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Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
‐ f(x) Funció d'acceptació
‐ x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
‐ K2 Coeficient:
Coeficient:
‐ Número de pastades:
‐ 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
‐ 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
‐ 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
‐ 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
‐ rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
‐ x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
‐ x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
‐ fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats
de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36
pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa
dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència
de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N,
arrodonint‐se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor
de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
‐ Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
‐ Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
‐ Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
‐ Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del
contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de
prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas,
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint‐se els assaigs característics.
‐ Interpretació dels assaigs de control de resistència:
‐ El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
‐ Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol∙licitar la realització d'assaigs
d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari
del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en
proporció.
‐ Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació.
‐ Assaigs d'informació:
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Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran
a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores
anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent
al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal
distingir tres casos:
‐ Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.
‐ Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva
reconstrucció, a càrrec del Contractista.
‐ Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la
quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de
les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir
de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
‐ 2 sèries: 0,88
‐ 3 sèries: 0,91
‐ 4 sèries: 0,93
‐ 5 sèries: 0,95
‐ 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es
rebutjarà el camió controlat.

MORTERS AMB ADDITIUS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Morter adhesiu
‐ Morter sintètic de resines epoxi
‐ Morter refractari
‐ Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
‐ Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir‐li aigua
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de
superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col∙locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
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‐ Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que
s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar‐se.
‐ Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa,
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
‐ Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals
que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar‐se en forma d'un o més
components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
‐ 1: Normal
‐ 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
‐ F: D'adormiment ràpid
‐ T: Amb lliscament reduït
‐ E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió
millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
‐ Adherència inicial (UNE‐EN 1348): >= 0,5 N/mm2
‐ Adherència després d'immersió en aigua (UNE‐EN 1348): >= 0,5 N/mm2
‐ Adherència després d'envelliment amb calor (UNE‐EN 1348): >= 0,5 N/mm2
‐ Adherència després de cicles gel‐desgel (UNE‐EN 1348): >= 0,5 N/mm2
‐ Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
‐ Adherència inicial (UNE‐EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
‐ Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
‐ Lliscament (UNE‐EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
‐ Alta adherència inicial (UNE‐EN 1348): >= 1 N/mm2
‐ Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE‐EN 1348): >= 1 N/mm2
‐ Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE‐EN 1348): >= 1 N/mm2
‐ Alta adherència inicial després de cicles de gel‐desgel (UNE‐EN 1348): >= 1 N/mm2
‐ Temps obert ampliat: adherència (UNE‐EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
‐ Adherència inicial (UNE‐EN 1324): >= 1 N/mm2
‐ Adherència després d'envelliment amb calor (UNE‐EN 1324): >= 1 N/mm2
‐ Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
‐ Lliscament (UNE‐EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
‐ Adherència després d'immersió en aigua (UNE‐EN 1324): >= 0,5 N/mm2
‐ Adherència a alta temperatura (UNE‐EN 1324): >= 1 N/mm2
‐ Temps obert ampliat: adherència (UNE‐EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
‐ Adherència inicial (UNE‐EN 12003): >= 2 N/mm2
‐ Adherència després d'immersió en aigua (UNE‐EN 12003): >= 2 N/mm2
‐ Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
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‐ Lliscament (UNE‐EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
‐ Adherència després del xoc tèrmic (UNE‐EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col∙loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida,
d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 ‐ 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 ‐ 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 ‐ 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu
cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
‐ Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual
al valor que figura especificat
‐ Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o
igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima
declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o
en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent:
‐ Característiques dels morters frescos:
‐ Temps d'us (EN 1015‐9)
‐ Contingut en ions clorur (EN‐EN 1015‐17): <= 0,1%
‐ Contingut en aire (EN 1015‐7) o (EN 1015‐6) si s'han utilitzat granulats porosos
‐ Característiques dels morters endurits:
‐ Resistència a compressió (EN 1015‐11)
‐ Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052‐3)
‐ Absorció d'aigua (EN 1015‐18)
‐ Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
‐ Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015‐10)
‐ Conductivitat tèrmica (EN 1745)
‐ Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin
aplicables)
‐ Característiques addicionals per als morters lleugers:
‐ Densitat (UNE‐EN 1015‐10): <= 1300 kg/m3
‐ Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
‐ Mida màxima del granulat (EN 1015‐1): <= 2 mm
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‐ Temps obert o temps de correcció (EN 1015‐9)
‐ Reacció davant del foc:
‐ Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
‐ Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE‐EN 13501‐1
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
‐ Morter adhesiu: 1 any
‐ Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE‐EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE‐EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE‐EN 998‐2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
‐ Productes per a usos per a la construcció:
‐ Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar‐hi les dades següents:
‐ Nom del producte
‐ Marca del fabricant i lloc d'origen
‐ Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
‐ Referència a la norma UNE‐EN 12004
‐ Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE‐EN 12004
‐ Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
‐ Instruccions d'us:
‐ Proporcions de la mescla
‐ Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està
llest per a ser aplicat
‐ Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
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‐
‐
‐
‐

Mètode d'aplicació
Temps obert
Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
‐ Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions
‐ Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han
declarat (concepte de recepta):
‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar‐hi les dades següents:
‐ Referència a la norma UNE‐EN 998‐2
‐ Nom del fabricant
‐ Codi o data de fabricació
‐ Tipus de morter
‐ Temps d'us
‐ Contingut en clorurs
‐ Contingut en aire
‐ Proporció dels components (morters prescrits)
‐ Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
‐ Resistència d'unió (adhesió)
‐ Absorció d'aigua
‐ Permeabilitat al vapor d'aigua
‐ Densitat
‐ Conductivitat tèrmica
‐ Durabilitat
‐ Mida màxima del granulat
‐ Temps obert o temps de correcció
‐ Reacció davant el foc
‐ Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT,
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
‐ Instruccions d'utilització
‐ Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,
segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència
del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015‐4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes
prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE‐EN 1015‐11)
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE‐EN 1015‐11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a
les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
‐ Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
‐ Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del
element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el
projecte.

ABRAÇADORES
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.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar
les dades següents:
‐ Identificació del fabricant
‐ Diàmetres
‐ Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

MALLES ELECTROSOLDADES
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
‐ Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria
perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
‐ Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE‐EN 10080.
‐ Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
‐ Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
‐ Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE‐EN
10080.
‐ Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE‐EN 10080, en relació
amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
‐ Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
‐ Aptitud al doblegat:
‐ Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE‐EN 10080, UNE‐EN ISO 15630‐1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
‐ Assaig doblegat ‐desdoblegat amb angle >= 90º (UNE‐EN 10080, UNE‐EN ISO 15630‐1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE‐EN 10080):
‐ Tensió d'adherència:
‐ D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
‐ 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84‐0,12 D) N/mm2
‐ D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
‐ Tensió de última d'adherència:
‐ D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
‐ 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74‐0,19 D) N/mm2
‐ D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
‐ Composició química (% en massa):
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
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¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE‐EN 10080 per a la fabricació
de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE‐EN 10080 per a la fabricació
d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5‐5,5‐6‐6,5‐7‐7,5‐8‐8,5‐9‐9,5‐10‐10,5‐11‐11,5‐12‐14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
‐ Característiques mecàniques:
‐ B 500 T
‐ Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
‐ Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
‐ Allargament al trencament: >= 8%
‐ Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals,
de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de
contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal∙lació industrial aliena a
l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE‐EN 10080:
‐ Descripció de la forma
‐ Referència a la norma EN
‐ Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i
sobrellargs
‐ Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres
o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
‐ Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
‐ (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels
elements aparellats, en malles dobles)
‐ Diàmetres relatius dels elements:
‐ Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
‐ Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
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(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
‐ Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
‐ Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
‐ Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
‐ Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat
de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐
08).
UNE‐EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la
classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080), aquesta marca s'ha de
repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
‐ Identificació del subministrador
‐ Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE‐08)
‐ Número de sèrie del full de subministrament
‐ Nom de la fàbrica
‐ Data d'entrega i nom del peticionari
‐ Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
‐ Diàmetres subministrats
‐ Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE‐08, UNE‐EN 10080
‐ Forma de subministrament: barra o rotlle
‐ Identificació i lloc de subministrament
‐ Sistema d'identificació adoptat segons EHE‐08, UNE‐EN 10080
‐ Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080
‐ Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques
anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:

P17064 Substitució de la caldera de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

83

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Data d'emissió del certificat
Certificat de l'assaig de doblegat‐desdoblegat
Certificat de l'assaig de doblegat simple
Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència
mitjançant l'assaig de la biga
‐ Marca comercial de l'acer
‐ Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
‐ Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
‐ Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
‐ Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
‐ Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
‐ Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la
norma EHE‐08.
‐ Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
‐ Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE‐08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a
formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE‐08 i a l'UNE‐EN 10080. La demostració d'aquesta
conformitat es podrà efectuar mitjançant:
‐ La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE‐08
‐ La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer
subministrat:
‐ Subministrament < 300 t:
‐ Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
següents assaigs:
‐ Comprovació de la secció equivalent
‐ Comprovació de les característiques geomètriques
‐ Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
‐ A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i
el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament
sota càrrega màxima.
‐ Subministrament >= 300 t:
‐ Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas
anterior.
‐ Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat
per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més,
facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els
resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
‐ La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control
de producció per a ser acceptada:
‐ %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
‐ %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
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‐
‐
‐
‐

%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15
barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
‐ Comprovació de la secció equivalent
‐ Comprovació de les característiques geomètriques
‐ Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
‐ Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de
ruptura
‐ En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article
38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
‐ En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
‐ Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
‐ El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com
les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
‐ En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de
les comprovacions experimentals.
‐ Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
‐ Pes del lot <= 30 t
‐ Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses
consecutives des de la mateixa instal∙lació de ferralla
‐ Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
‐ Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
‐ Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
‐ Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes
per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
‐ Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a
les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant‐se: assaigs de
tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de
doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
‐ Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
‐ Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat
de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar
l'altura de la corruga.
‐ Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A
més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat,
no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les
desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE‐08.
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‐ Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
‐ Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les
evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent
només en el cas que es faci un control d'execució intens.
‐ A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36‐092 i a l'EHE‐08.
El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material
sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de
qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE‐08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos,
s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir‐se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es
tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si
es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE‐08. En cas contrari, es tornarà a fer una
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà
el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues
metàl∙liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que
un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE‐08.
En el cas de produir‐se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que
presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries,
s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la
remesa.

MAONS CERÀMICS
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
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‐ Peces alleugerides
‐ Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i
en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i
parets de la peça durant la seva manipulació o col∙locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color
uniforme en fracturar‐se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil∙límetres i en l'ordre de llarg, ample i
alt.
Volum de forats:
‐ Massís: <= 25%
‐ Calat: <= 45%
‐ Alleugerit: <= 55%
‐ Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
‐ Massís: >= 37,5%
‐ Calat: >= 30%
‐ Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
‐ Resistència mitja a compressió (UNE‐EN 772‐1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de categoria I o II
‐ Adherència (UNE‐EN 1052‐3): >= valor declarat pel fabricant
‐ Contingut en sals solubles actives (UNE‐EN 772‐5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la
seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
‐ Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics
distribuïts de forma homogènia:
‐ Peces amb <= 1,0%: A1
‐ Peces amb > 1,0% (UNE‐EN 13501‐1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
‐ Tolerància en les dimensions (UNE‐EN 772‐16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la
categoria
‐ Forma de la peça (UNE‐EN 771‐1)
‐ Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE‐EN 772‐3)
‐ Densitat absoluta (UNE‐EN 772‐13):
‐ Tolerancia de la densitat (UNE‐EN 772‐13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la categoria.
‐ D1: <= 10%
‐ D2: <= 5%
‐ Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
‐ Propietats tèrmiques (UNE‐EN 1745)
‐ Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE‐EN 1745)
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Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i
un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit
en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
‐ Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
‐ Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
‐ Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm
que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
‐ Expansió per humitat (UNE‐EN 772‐19)
‐ Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
‐ Contingut en sals solubles actives (UNE‐EN 772‐5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits especificats a l'UNE‐EN 771‐1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
‐ Densitat aparent (UNE‐EN 772‐13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
‐ Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
‐ Expansió per humitat (UNE‐EN 772‐19)
‐ Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
‐ Contingut en sals solubles actives (UNE‐EN 772‐5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits especificats a l'UNE‐EN 771‐1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
‐ Densitat aparent (UNE‐EN 772‐13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil∙laritat:
‐ Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
‐ Cara vista (UNE‐EN 771‐1)
‐ Barreres anticapil.laritat (UNE‐EN 772‐7)
Característiques complementàries:
‐ Succió immersió 60 ±2 s (UNE‐EN 772‐11) : <= valor declarat pel fabricant
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE‐EN 771‐1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE‐EN 771‐1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB‐SE‐F.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS
1:
‐ Absorció d'aigua per capil∙laritat
‐ Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
‐ Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
‐ Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el
valor característic:
‐ Sistema 2+: Declaració de Prestacions
‐ Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor
característic:
‐ Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar‐hi les dades següents:
‐ Classificació segons DB‐SE‐F (Taula 4.1)
‐ Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
‐ Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
‐ Marca del fabricant i lloc d'origen
‐ Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
‐ Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
‐ Referència a la norma EN 771‐1
‐ Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
‐ Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE‐EN 771‐1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de
marques de qualitat, ha d'aportar‐ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol∙licitarà en aquest cas, els resultats dels
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assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol∙licitar assaigs de control
de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE‐EN 771‐3 i
assajades segons l'UNE‐EN 772‐1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni
garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en
assaig segons UNE‐EN 772‐1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
‐ Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a
la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE‐EN 772‐1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula:
Rck = Rc ‐ 1,64 s, essent:
‐ s: Desviació típica (n‐1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n‐1)
‐ Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
‐ Rci: Valor de resistència de cada proveta
‐ n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de
mostres del mateix lot, acceptant‐ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les
especificacions exigides.
‐ En element estructural incloure la verificació:
‐ En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions
realitzades.

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format
per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
‐ Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment
amb oli de llinosa
‐ Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
‐ Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
‐ Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà
soles o modificades
‐ Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
‐ Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser
barrejades amb un activador
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‐ Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè
amb dissolvents i altres additius
‐ Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de
tensioactius aniònics i sabons.
‐ Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable,
de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
‐ Protector químic insecticida‐fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes
derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8
pel R.D. 830/2010
‐ Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
‐ Solució de silicona
‐ Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
‐ Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius
modificadors de la brillantor
‐ Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
‐ Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
‐ Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
‐ Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
‐ Vernís d'urea‐formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea‐formol i additius modificants
de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel∙lícula líquida:
‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs
‐ Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
‐ Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
‐ Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
‐ Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
‐ Al tacte: < 5 h
‐ Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel∙lícula seca:
‐ Ha de ser de color estable i insaponificable.
‐ Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
‐ Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
‐ Adherència (UNE 48032): <= 2
‐ Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel∙lícula líquida:
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‐ 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
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‐ 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
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Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
‐ Al tacte: < 45 min
‐ Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 ‐ 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
‐ Al tacte: < 15 min
‐ Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 ‐ 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel∙lícula líquida:
‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs
‐ Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha
de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
‐ Al tacte: < 30 min
‐ Totalment seca: < 2 h
‐ Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel∙lícula seca:
‐ Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel∙lícula líquida:
‐ La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
‐ Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha
de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
‐ Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
‐ Al tacte: < 15 min
‐ Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel∙lícula seca:
‐ Gruix de la capa: 4 ‐ 10 micres
‐ Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
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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: > 10 m2/kg
Característiques de la pel∙lícula seca:
‐ Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé
les superfícies poroses sense deixar pel∙lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
‐ Identificació del fabricant
‐ Nom comercial del producte
‐ Identificació del producte
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Acabat, en el vernís
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Dissolvents adequats
Límits de temperatura
Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
Toxicitat i inflamabilitat
Color, en el vernís de poliuretà de dos components
Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
‐ En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de
marques de qualitat, ha d'aportar‐ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol∙licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol∙licitar assaigs de control
de recepció si ho creu convenient.
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:
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‐ 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.

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.
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2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB‐SE‐F.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a
compressió (UNE EN 1015‐11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a
les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega
manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
‐ Mitjans manuals
‐ Martell picador
‐ Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
‐ Maçoneria
‐ Obra ceràmica
‐ Formigó en massa
‐ Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

P17064 Substitució de la caldera de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

98

‐
‐
‐
‐
‐

Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl∙lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
‐ Mètode d'enderroc i fases
‐ Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
‐ Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
‐ Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
‐ Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
‐ Cronograma dels treballs
‐ Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament
al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin
càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
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Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col∙locar bastides amb una barana i un
sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar‐lo i protegir‐lo per tal d'evitar‐ne
l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
l'estructura per acumulació de material.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* 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

FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar,
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
‐ Lloses de fonament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Humectació de l'encofrat
‐ Abocada del formigó
‐ Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
‐ Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE‐08, en especial les
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE‐08) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar‐se en centrals específiques
El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat
ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
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Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de
formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE‐08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instal∙lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
Toleràncies d'execució:
‐ Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
‐ Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
‐ Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
‐ Nivells: ± 20 mm
‐ Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist‐i‐plau havent revisat armadures col∙locades en
posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col∙locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal∙lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el
formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer‐ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es
justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE‐08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer‐se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
L'estesa del formigó ha d'iniciar‐se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐
08).
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
‐ Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
‐ Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col∙locació de les armadures, amb observació de
l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
‐ Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
‐ Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de
formigonar.
‐ Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments
de la ferralla durant el formigonat.
‐ Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.
‐ Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
‐ Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE‐
08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
‐ Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article
100. Control de l'element construït de l'EHE‐08.
‐ Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE‐08, en les que els materials i
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
‐ Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de
prescripcions tècniques particulars.
‐ Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs
oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar‐los i la manera
d'interpretar els resultats.
‐ Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE‐
08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir
coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col∙locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació,
a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
‐ Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Tallat i doblegat de l'armadura
‐ Neteja de les armadures
‐ Neteja del fons de l'encofrat
‐ Col∙locació dels separadors
‐ Muntatge i col∙locació de l'armadura
‐ Subjecció dels elements que formen l'armadura
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‐ Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE
36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes
les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que
es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de
l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de
la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de
l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col∙locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada ‐ parament: >= 2 D
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La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària
de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
‐ Llargària solapa: ‐ 0 mm, + 50 mm
‐ Llargària d'ancoratge i solapa: ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
‐ Posició:
‐ En series de barres paral∙leles: ± 50 mm
‐ En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col∙locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les
armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el
de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de
la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat
màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >=
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de
l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
‐ Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
‐ Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
‐ Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la
zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions
al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE‐08
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Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó,
formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl∙lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
‐ El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
‐ Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
‐ El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
‐ L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB‐SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐
08).
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
‐ Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
‐ Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents
punts:
‐ Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col∙locades.
‐ Rectitud.
‐ Lligams entre les barres.
‐ Rigidesa del conjunt.
‐ Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb
la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell
de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

PARETS DE CERÀMICA
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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
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Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB‐SE‐F.
Toleràncies d'execució:
‐ Replanteig d'eixos:
‐ Parcials: ± 10 mm
‐ Extrems: ± 20 mm
‐ Planor:
‐ Paret vista: ± 5 mm/2 m
‐ Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
‐ Horitzontalitat de les filades:
‐ Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
‐ Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
‐ Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
‐ Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
‐ Gruix dels junts: ± 2 mm
‐ Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
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 <= 1 m2: No es dedueixen.
‐ Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir‐se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB‐SE‐F.
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5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus
annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra,
conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
‐ Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
‐ Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
‐ Col∙locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
‐ Humitat dels maons.
‐ Col∙locació de les peces.
‐ Obertures.
‐ Travat entre diferents parets en junts alternats.
‐ Regates.
‐ Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
‐ Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
‐ En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
‐ Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE‐EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

ARREBOSSATS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats
en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt
o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Arrebossat esquerdejat
‐ Arrebossat a bona vista
‐ Arrebossat reglejat
‐ Formació d'arestes

P17064 Substitució de la caldera de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

109

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
‐ Neteja i preparació de la superfície de suport
‐ Aplicació del revestiment
‐ Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
‐ Neteja i preparació de la superfície de suport
‐ Execució de les mestres
‐ Aplicació del revestiment
‐ Acabat de la superfície
‐ Cura del morter
‐ Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
‐ Neteja i preparació de la superfície de suport
‐ Execució de l'aresta
‐ Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que
no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres
defectes.
Gruix de la capa:
‐ Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
‐ Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
‐ Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
‐ Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
‐ Planor:
‐ Acabat esquerdejat: ± 10 mm
‐ Acabat a bona vista: ± 5 mm
‐ Acabat reglejat: ± 3 mm
‐ Aplomat (parament vertical):
‐ Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
‐ Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
‐ Nivell (parament horitzontal):
‐ Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
‐ Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
‐ Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
‐ Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la
feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar‐ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col∙locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del
revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
‐ Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
‐ Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
‐ Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
‐ Neteja i preparació de la superfície de suport
‐ Control d'execució de les mestres
‐ Acabat de la superfície
‐ Repassos i neteja final
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‐ Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
‐ Repassos i neteja final
‐ Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

DESGUASSOS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o
clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Col∙locació dels tubs
‐ Fixació dels tubs
‐ Col∙locació d'accessoris
‐ Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal∙lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col∙lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que
s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
‐ Per a tubs de diàmetre <= 50 cm: 70 cm
‐ Per a tubs de diàmetre > 50 cm: 50 cm
Llargària del ramal:
‐ Ramal connectat a caixa sifònica: <= 2,5 m
‐ Ramal d'aparells amb sifó individual: <= 4 m
‐ Ramal o maniguet de connexió del inodor: <= 1 m
Pendent del ramal:
‐ Ramal connectat a caixa sifònica: 2 al 4 %
‐ Ramal d'aparells amb sifó individual:
‐ Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %
‐ Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El procés d'instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB‐HS.

CALDERES DE GAS DE CONDENSACIÓ
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Calderes, grups tèrmics i unitats tèrmiques de fosa o de planxa d'acer col∙locades.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Per a calefacció
‐ Per a calefacció i aigua calenta sanitària instantània
‐ Per a calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Sobre bancada
‐ Murals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Col∙locació de la caldera
‐ Connexió als diferents serveis i energies
‐ Prova de servei
Quan es connecti a les diferents energies, han d'incorporar‐se prop de la caldera, si aquesta no els porta ja,
els elements següents, (no inclosos a la partida d'obra):
‐ Vàlvula d'interrupció de l'entrada de gas
‐ Dispositiu per a buidar‐la d'aigua.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectades les diferents energies, de manera que
els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera.
El broc de sortida d'aigua de la vàlvula de seguretat ha d'abocar a un desguàs de manera que se'n vegi
fàcilment el vessament. El tub d'evacuació de gasos cremats s'ha de connectar a la corresponent sortida de
la caldera, sempre pel damunt del dispositiu antiretorn de fums. Al voltant de la caldera cal deixar uns
espais lliures, per facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les connexions roscades han de complir la norma ISO 228‐1.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables.
Si es fan servir brides, aquestes han de complir les especificacions de la norma ISO 7005 i el fabricant ha de
subministrar les corresponents contrabrides.
Distància al paviment del dispositiu antiretorn de fums: >= 180 cm
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 20 mm
‐ Aplomat: ± 3 mm
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CALDERES MURALS:
Un cop fixada sòlidament a la paret la placa de muntatge i connectades les diferents energies, s'ha de situar
la caldera al seu lloc i s'ha de connectar als corresponents enllaços de la placa.
CALDERES MURALS PER A CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER ACUMULACIÓ:
L'acumulador s'ha de fixar sòlidament a la paret i s'ha de connectar al circuit de calefacció provinent de la
caldera, a l'entrada d'aigua freda i a la sortida d'aigua calenta sanitària. El termòstat s'ha de connectar a la
placa de connexions elèctriques de la caldera.
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW:
Les calderes de potència superior a 70 kW han d'estar situades en un local destinat a acollir exclusivament
elements d'instal∙lacions.
No tindran la consideració de sala de màquines els equips autònoms de qualsevol potència preparats per a
instal∙lar a l'exterior, que en tot cas han de satisfer els requisits mínims de seguretat per a les persones i els
edificis on es trobin emplaçats i en els que es facilitaran les operacions de manteniment i conducció.
El disseny de la sala de màquines ha de satisfer uns requisits mínims de seguretat per a les persones i per
als edificis on es trobi localitzada, i en tot cas s'han de facilitar les operacions de manteniment i conducció.
La localització, característiques i dimensions de la sala de calderes, així com els materials dels elements que
es trobin al seu interior, es faran d'acord amb les especificacions de la norma UNE 60‐601.
Es tindrà especial cura en el cumpliment de la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra
incendis als edificis.
Els aspectes relatius a la ventilació, nivell d'il∙luminació, seguretat elèctrica, separació entre màquines,
aportació d'aire per a la combustió i extracció de fums, protecció contra la humitat exterior i sistema de
desguàs han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE 60‐601.
Sobre la derivació pròpia de cada caldera, es col∙locarà abans, i independentment de les vàlvules de control
i de seguretat dels equips, una clau de tancament manual de fàcil accés.
S'ha de col∙locar el més a prop possible de la sala de calderes, una clau de tall general de subministrament
de gas a la mateixa, situada a l'exterior de la sala, de fàcil accés i localització.
Si això no fos possible, aleshores es pot col∙locar la vàlvula de tall general a l'interior de la sala de calderes,
el més propera possible de l'entrada de gas a la sala.
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 tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les connexions enroscades o embridades s'han de segellar amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi
puguin haver.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub i l'equip no es
transmeti cap esforç.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
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.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW:
UNE 60601:2006 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para
cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal∙lats es corresponen
amb els especificats al projecte i els contractats amb l'empresa instal∙ladora.
‐ Control dels elements següents:
‐ Caldera
‐ Comprovació de l'accessibilitat, emplaçament dels equips per al manteniment i reparació
‐ Comprovació de les condicions generals que han de complir les calderes
‐ Comprovació dels aparells de control i mesura: Termòmetres, hidròmetres, piròstats, etc.
‐ Control funcionament equips de control i mesura.
‐ Verificació presència d'elements de seguretat, requerits segons tipus de caldera
‐ Control funcionament de tots els elements de seguretat
‐ Verificació taratge de vàlvules de seguretat.
‐ Cremador
‐ Comprovació de les condicions generals que han de complir els cremadors.
‐ Registre del Ministeri d'Indústria
‐ Verificar el control autonòmic del cremador
‐ Identificació
‐ Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de combustible
líquid:
‐ Control de flama
‐ Dispositius de pre‐escombratge quan no hi hagi flama permanent
‐ Tall combustible per tall de llum
‐ Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de
combustibles gasosos
‐ Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de combustible
‐ Control de flama
‐ Dispositiu d'escombrada prèvia quan no hi hagi flama permanent
‐ Pressòstat de mínima del gas
‐ Tall de combustible per falta d'aire i tall de llum
‐ Verificar el no accionament automàtic quan es talla el combustible per motius de seguretat.
‐ Verificar la regulació del cremador segons la taula 2.4.1.1 del RITE.
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‐ Local d'ubicació de les calderes:
‐ S'han de comprovar les condicions del local establertes segons RITE.
‐ Accessos: S'han de verificar segons Codi Tècnic Edificació DB‐SI.
‐ S'ha de verificar la presència d'un desguàs, d'il∙luminació suficient i protecció contra incendis
segons Codi Tècnic Edificació .
‐ S'ha de verificar la presència de cartells indicadors
‐ S'ha de verificar la instal∙lació. Interruptor de tall subministrament elèctric general de la sala des
de l'exterior
‐ S'ha de verificar la ventilació de la sala de calderes
‐ A instal∙lacions amb combustible gasós s'ha de verificar el que s'exposa en la norma UNE 60.601 i
UNE 60.670 per instal∙lacions de calderes de gas per a calefacció i/o aigua calenta sanitària de
potència superior a 70 kW.
‐ Especialment característiques de la sala i instal∙lació de gas a la sala de calderes.
‐ Un cop finalitzada la instal∙lació s'han de realitzar les proves específiques previstes al RITE.
‐ Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de controlar tots els equips de calderes, cremadors i la sala on estan ubicats, especialment en
instal∙lacions subjectes a una posterior legalització.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Certificat de posta en marxa de fabricant
‐ Manteniment de la instal∙lació segons RITE
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i detecció d'anomalies s'ha de procedir a la reparació o a la substitució total o
parcial dels equips.

TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Tubs i accessoris de PVC‐U de paret massissa, fabricat segons norma UNE‐EN 1329‐1
‐ Tubs i accessoris de PVC‐U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE‐EN 1453‐1
‐ Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE‐EN 1451‐1
‐ Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fab
ricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE‐EN
corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara
ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
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‐ 'B' codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per
a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
‐ 'D' codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan
enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.
‐ 'BD' codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC‐U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels
components d'acord amb els requisits de la norma UNE‐EN 1329‐1
Toleràncies:
‐ Diàmetre exterior:
‐ 32‐40‐50‐63: 0 a 0,2mm.
‐ 75‐80‐82‐90‐100‐110‐125: 0 a 0,3mm
‐ 140‐160‐180: 0 a 0,4mm
‐ 200‐250: 0 a 0,5mm
‐ 350: 0 a 0,6mm
‐ Gruix parets:
‐ àrea d'aplicació B
‐ 32‐40‐50‐63‐75‐80‐82‐90‐100: 3 a 3,5mm
‐ 110‐125‐140‐160: 3,2 a 3,8mm
‐ 180: 3,6 a 4,2mm
‐ 200: 3,9 a 4,5mm
‐ 250: 4,9 a 5,6mm
‐ 315: 6,2 a 7,1mm
‐ àrea d'aplicació BD
‐ 75‐ 80‐82‐90‐100: 3 a 3,5mm
‐ 110‐125: 3,2 a 3,8mm
‐ 140: 3,5 a 4,1 mm
‐ 160: 4,0 a 4,6 mm
‐ 180: 4,4 a 5,0 mm
‐ 200: 4,9 a 5,6 mm
‐ 250: 6,2 a 7,1 mm
‐ 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC‐U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC‐U, compacte, entre les que s'ha
introduït material de PVC‐U escumat o nervis de PVC‐U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la
normativa UNE‐EN 1453‐1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
‐ Diàmetre exterior:
‐ 32‐40‐50‐63: 0 a 0,2mm.
‐ 75‐80‐82‐90‐100‐110‐125: 0 a 0,3mm
‐ 140‐160‐180: 0 a 0,4mm
‐ 200‐250: 0 a 0,5mm
‐ 350: 0 a 0,6mm
‐ Gruix total de la paret:
‐ 32‐40‐50‐63‐75‐80‐82‐90‐100: 3 a 3,5mm
‐ 110‐125‐140‐160: 3,2 a 3,8mm
‐ 180: 3,6 a 4,2mm
‐ 200: 3,9 a 4,5mm
‐ 250: 4,9 a 5,6mm
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‐ 315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li
afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE‐EN 1451‐1.
Toleràncies:
‐ 32‐40‐50‐63: 0 a 0,3mm.
‐ 75‐80‐90‐100‐110‐125: 0 a 0,4mm
‐ 160: 0 a 0,5mm
‐ 200: 0 a 0,6mm
‐ 250: 0 a 0,8mm
‐ 315: 0 a 1,0 mm
‐ Diàmetre exterior:
‐ Gruix paret:
‐ Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE‐EN 1451‐1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC‐U DE PARET MASSISSA:
UNE‐EN 1329‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC‐U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC‐U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE‐EN 1453‐1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada
para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC‐U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE‐EN 1451‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* UNE‐EN 1451‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
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5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser
llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal∙lació i posada a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
‐ Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
‐ Nom del fabricant i/o marca comercial
‐ Diàmetre nominal
‐ Gruix mínim de paret
‐ Material
‐ Codi de l'àrea d'aplicació
‐ Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
‐ Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
‐ Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Sol∙licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau)
‐ Control de la documentació tècnica subministrada.
‐ Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament
s'adequa al projecte
‐ Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

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

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

XEMENEIES CIRCULARS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Xemeneies circulars metàl∙liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells fins a
l'atmòsfera exterior.
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S'han considerat els tipus següents:
‐ Elements per a la formació de xemeneia metàl∙lica modular de parets múltiples
‐ Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Col∙locació dels suports per al muntatge superficial
‐ Col∙locació dels mòduls connectant‐los amb junts i abraçadores
‐ Comprovació de la unitat d'obra
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin
suports, tubs d'altres instal∙lacions, etc.
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida
únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia.
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal∙lacions, la temperatura de la
paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els 85ºC.
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en condicions de
funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la paret dels locals contigus
no sigui superior en 5ºC a la temperatura ambient del projecte del local, i en qualsevol cas, no superior als
28ºC.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la
seva llargària per tal de facilitar‐ne les operacions de neteja.
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels condensats.
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests siguin
imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de secció s'han de fer
amb el mínim angle de divergència possible.
TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i accessoris adequats amb la
finalitat d'evitar turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i pluvials, proveït d'un
registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la xarxa de sanejament. En el cas de
calderes que funcionin en condicions humides, els condensats s'hauran de neutralitzar abans d'abocar‐los a
la xarxa de sanejament. En xemeneies que donin servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de
disposar d'un sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de direcció es
faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell
tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°.
BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos,
vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.
ACCESSORIS:
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S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els
registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de protecció roscat
d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i proveït d'una tapa de tancament.
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la paret de la
xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de materials segellants de
característiques adients a l'agressivitat dels fums.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al
projecte.
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o
les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es
donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar l'entrada d'aigua i de
brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a
l'interior dels tubs.
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la normativa vigent.
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col∙locació no s'han de produir desperfectes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran fetes amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions als elements de la
xemeneia.
Un cop acabada la col∙locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
materials sobrants, retalls, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio.
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE‐EN 13384‐1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas
que se utilizan con un único aparato.
UNE‐EN 13384‐1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
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UNE‐EN 13384‐2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido‐dinámicos. Parte 2: Chimeneas
que prestan servicio a más de un generador de calor.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE‐EN 1856‐1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
UNE‐EN 1856‐1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal∙lació.
‐ Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
‐ Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.
‐ Control específic dels ventiladors:
‐ Control de la situació dels ventiladors
‐ Verificació de la no existència de sorolls anormals
‐ Actuació elements de control (si n'hi ha)
‐ Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Control específic dels ventiladors:
‐ Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s),
soroll (dBA)
‐ Manteniment de la instal∙lació.
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i
no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal∙lació en cap de les seves
aplicacions.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

P17064 Substitució de la caldera de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

124

‐ Material
‐ Tipus
‐ Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

COL∙LECTORS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col∙lector simple o doble per a caldera, col∙locat i connectat a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Neteja de l'interior dels tubs i preparació dels extrems
‐ Execució de totes les unions
‐ Prova de funcionament
‐ Prova d'estanquitat
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
La distància entre el col∙lector i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el
desmuntatge i manteniment.
L'eix del col∙lector ha de quedar alineat amb l'eix de la canonada sobre el que va muntat.
La posició del col∙lector ha de permetre la connexió posterior dels tubs.
Les connexions han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per aquest.
Les proves de funcionament i d'estanquitat han d'estar fetes.
Toleràncies d'execució:
‐ Posició: ± 10 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre l'aparell muntat han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

DIPOSITS D'EXPANSIÓ
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal∙lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de
capacitat, amb connexions roscades de 3/4', 1', 1' 1/2 i 2'
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Neteja de l'interior dels conductes de connexió
‐ Replanteig de la posició de l'element
‐ Col∙locació i fixació del dipòsit
‐ Connexió al conducte
‐ Prova d'estanquitat
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col∙locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui
interrompre o tallar el pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl∙lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal∙lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el
dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal∙lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal∙lació, al
sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal∙lar i
manipular.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 20 mm
‐ Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
‐ Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
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Abans de la instal∙lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
Ha de quedar instal∙lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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).

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

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

CABLEJAT D'INSTAL∙LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal∙lacions, muntats i connectats.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
‐ Material per a la instal∙lació elèctrica de punts de control
‐ Cables per a la transmissió i recepció de dades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra
‐ Estesa de cables i tubs
‐ Execució de les connexions
‐ Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc.
‐ Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els elements han de quedar instal∙lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.
CABLES DE DADES:
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a
contenir els conductors d'aquesta instal∙lació i separats físicament del cables de la instal∙lació elèctrica. No
s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal∙lació.
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels
conductors.
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Un cop instal∙lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MATERIAL PER A LA INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Unitat de quantitat realment instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES DE DADES:
m de llargària realment col∙locat, amidat segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL∙LACIONS DE REGULACIÓ
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a supervisió de la gestió d'instal∙lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
‐ Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes (Ordinadors,
xarxes telefòniques, etc.)
‐ Ordinadors i programari per al control centralitzat d'instal∙lacions
En els adaptadors per a connexió del bus de dades:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas
‐ Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas
‐ Connexió al circuit de control, si és el cas
‐ Connexió amb l'actuador, si és el cas
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
‐ Prova de servei
En els ordinadors per al control centralitzat d'instal∙lacions:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Connexió a la xarxa elèctrica
‐ Connexió al circuit de control
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
‐ Prova de servei
En el programari per al control centralitzat d'instal∙lacions:
Programari:
‐ Instal∙lació del programari en el ordinador
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
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‐ Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal∙lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei.
ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES:
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal∙lació del
fabricant.
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del circuit
d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.
ORDINADORS I PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL∙LACIONS:
L'ordinador ha de quedar connectat a la xarxa elèctrica i a la xarxa de control de la instal∙lació.
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema
operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL∙LACIONS DE REGULACIÓ
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal∙lacions, muntats i connectats.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
‐ Armari metàl∙lic de comunicacions
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Col∙locació i anivellament
‐ Connexió a la xarxa elèctrica
‐ Prova de servei
‐ Retirada de l'obra 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.
L'element ha de quedar fixat sòlidament al parament pels punts previstos a la DT del fabricant.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 20 mm
‐ Aplomat: ± 2%
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.
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Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Maniguets antivibratoris col∙locats entre les canonades i els equips.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
‐ Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col∙locat superficialment i soldat per capil∙laritat.
‐ Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col∙locat superficialment i amb els extrems roscats
‐ Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col∙locat superficialment i amb els extrems embridats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Muntatge en la seva posició definitiva
‐ Execució de totes les unions i soldadures necessàries
‐ Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si.
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el muntatge i
el desmuntatge.
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Toleràncies d'execució:
‐ Posició: ± 10 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
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Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl∙liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant,
encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Col∙locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl∙lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 20 mm
‐ Aplomat: ± 2%
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal∙lació.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

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

TUBS RÍGIDS NO METÀL∙LICS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl∙lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Muntat com a canalització soterrada
‐ Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig del traçat del tub
‐ Estesa, fixació i curvat
‐ Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
‐ Comprovació de la unitat d'obra
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant‐les lleugerament, sense que es
produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 20 mm
‐ Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal∙lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.

P17064 Substitució de la caldera de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

138

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col∙locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL∙LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i
sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
‐ Trams horitzontals: <= 60 cm
‐ Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
‐ Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els
adequats al tipus i característiques del tub a col∙locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col∙locar corresponen a les especificades a la DT
del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
La seva instal∙lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal∙lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE‐EN 50086‐1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
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UNE‐EN 50086‐2‐1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2‐1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos rígidos.
UNE‐EN 50086‐2‐2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2‐1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos curvables.
UNE‐EN 50086‐2‐4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2‐4: requisitos particulares
para sistemas de tubos enterrados.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
‐ Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el
R.E.B.T., en funció dels conductors instal∙lats.
‐ Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
‐ Verificar el grau de protecció IP
‐ Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
‐ Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl∙liques i la seva posada a terra.
‐ Verificar la no existència d'encreuaments i paral∙lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
‐ 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.

SAFATES METÀL∙LIQUES
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Safata metàl∙lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Xapa d'acer, cega o perforada
‐ Reixa d'acer
‐ Escala de perfil d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Fixació i nivellació
‐ Talls finals en corbes i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i
fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s'instal∙laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible
declarada pel fabricant.

P17064 Substitució de la caldera de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

140

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents
trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE‐EN 61537 i el REBT. La
connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.
Si la instal∙lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran
sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col∙locaran
perfils separadors.
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
XAPA D'ACER:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions: <= 1,5 m
REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar‐la.
Distància entre fixacions: <= 1,5 m
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE‐EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
‐ Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el
R.E.B.T., en funció dels conductors instal∙lats.
‐ Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
‐ Verificar el grau de protecció IP
‐ Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
‐ Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl∙liques i la seva posada a terra.
‐ Verificar la no existència d'encreuaments i paral∙lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
‐ Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
‐ Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
‐ Informe amb els resultats dels controls efectuats.
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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.

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col∙locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal∙lacions en
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Cable flexible de designació RZ1‐K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123‐4
‐ Cable flexible de designació RV‐K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123‐2
‐ Cable flexible de designació RZ1‐K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123‐4
‐ Cable flexible de designació SZ1‐K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123‐4
‐ Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123‐2
‐ Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
‐ Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123‐2
‐ Cable flexible de designació ZZ‐F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 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
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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
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No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de
la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió
màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces
de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal
de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal∙lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
‐ Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
‐ Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal∙lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi
torsions ni danys a la seva coberta.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta instal∙lació dels conductors
‐ Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
‐ Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
‐ Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
‐ Verificar l'ús adequat dels codis de colors
‐ Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
‐ 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.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu
recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

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

INTERRUPTORS DIFERENCIALS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
‐ Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
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‐ Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics
magnetotèrmics
‐ Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics
magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Col∙locació i anivellació
‐ Connexionat
‐ Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal∙lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les
normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS
A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col∙loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En
aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col∙loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de
connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar‐se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels
reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors
estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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.
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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.

INTERRUPTORS MANUALS
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:
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L'interruptor instal∙lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF
Cap part accessible de l'element instal∙lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col∙loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En
aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.
Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les
normes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: La mateixa que l'exigida al quadre
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar‐se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels
reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors
estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE‐EN 60947‐3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores‐
seccionadores y combinados fusibles.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Verificació de que els mecanismes instal∙lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la
DT.
‐ Verificar que el sistema de fixació es correcte
‐ Verificar el funcionament de la instal∙lació que comanden
‐ Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
‐ Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal∙lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
‐ Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament
tots els circuits.
‐ Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
‐ Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució
real.
‐ Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
‐ Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i
unions no previstes.
‐ Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs ‐
sense necessitats d'enllaços.
‐ Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl∙liques del quadre.
‐ Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
‐ Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer‐
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el
determini la DF.

CONTACTORS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Fixació i connexió de l'aparell
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‐ Prova de servei
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com
al lay‐out.
Quan es col∙loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari.
Quan es col∙loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del
quadre mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
‐ Verticalitat: ± 2 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar‐se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels
reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors
estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE‐EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Verificació de que els mecanismes instal∙lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la
DT.
‐ Verificar que el sistema de fixació es correcte
‐ Verificar el funcionament de la instal∙lació que comanden
‐ Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
‐ Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal∙lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
‐ Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament
tots els circuits.
‐ Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
‐ Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució
real.
‐ Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
‐ Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i
unions no previstes.
‐ Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs ‐
sense necessitats d'enllaços.
‐ Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl∙liques del quadre.
‐ Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
‐ Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
‐ Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
‐ Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE‐EN 61008 R.E.B.T
‐ Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
‐ Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de
terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer‐
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el
determini la DF.
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BESCANVIADORS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal∙lació d'intercanviadors de producció d'aigua calenta sanitària
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
‐ Neteja de l'interior dels conductes de connexió
‐ Replanteig de la posició de l'element
‐ Fixació de l'aparell
‐ Col∙locació dels junts corresponents de l'aparell
‐ Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
‐ Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La instal∙lació no ha de sobrepassar la pressió de disseny de l'intercanviador.
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal∙lar i
manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites i els junts es resoldran amb material elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal∙lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec
de condicions.
Ha de tenir instal∙lat:
‐ Una aixeta de tancament
‐ Una vàlvula de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de
l'element que reculli l'aigua
Entre la vàlvula de seguretat i l'interacumulador no ha d'haver instal∙lada cap vàlvula de tancament.
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu
manteniment.
Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació.
L'instal∙lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 20 mm
‐ Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
‐ Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal∙lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y
sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico‐sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis.

VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de clapeta embridades i muntades en pericó de canalització soterrada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Neteja de l'interior dels tubs
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa
‐ Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 30 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

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

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

VÀLVULES DE PAS PER A GAS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de tall per a gas, d'accionament manual, per a instal∙lacions en edificis.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
‐ Vàlvules amb obturador esfèric
‐ Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Preparació dels extrems dels tubs
‐ Neteja de rosques i d'interior de tubs
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa
‐ Prova d'estanquitat
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.
El seu muntatge ha d'estar fet d'acord amb les instruccions de la DT del fabricant, els reglaments vigents i
les normes pròpies de les companyies subministradores.
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat
l'eix d'accionament del sistema de tancament.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió
de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant
amb la mà.
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.
Toleràncies d'execució:
‐ Posició: ± 30 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades al
projecte.
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Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi
puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que
s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una
estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
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 només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
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 realment instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.
* UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente,
para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas de operación (MOP)
inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo.
VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL:
* UNE‐EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para
instalaciones de gas en edificios.
VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM I NO SUPERIOR A 100 MM:
UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico accionadas manualmente para
instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos alimentadas a presiones máximas de operación
(MOP) hasta 0,5 MPa (5 bar), de diámetro nominal mayor de 50 mm y no superior a 100 mm.
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CÀLCULS
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Subm. Principal Ampliació Quadre (SB-1)
Subm. Emergència Ampliació Quadre (SB-1)
Subm. SAI Ampliació Quadre (SB-1)

Descripció

Potència (kW)
Coef. Global
Potència Total (kW) SB-1
Coef. entre Quadres Elèctrics
Coef. Enllumenat
Coef. Força
Potència Total (kW) SB-1

Linies Alimentació Receptors
Caldera 1
Caldera 2
Bomba B7 - primari
Bomba B4 - secundari
FI DE QUADRE

Linies Alimentació Subquadres

L1.P
L1.E
L1.S

Linia

Dades E.T.:
Potència curt-circuit de la xarxa [MVA]
Potència transformador [kVA]
Nombre de transformadors
Distància entre E.T. i C.G.P
Icc transformador

QUADRE:

10,49
1,00
10,49
1,00
1,00
1,00
10,49

Subm.
Principal

0,39
0,39
2,20
7,50

10,49
0,00
0,00

0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Subm.
Emergència

1,25
1,25
1,25
1,25

1

Coef.

Recep.

(kW)

0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Subm.
de SAI

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

Simult.

Coef.

Principal
Emergència
SAI

Ampliació Quadre

Potència

500 MVA
400 kVA
1
5 mts.
13,81 kA

SB-1

P17064

Modificació Col.lectors

REFERÈNCIA:

PROJECTE:

Principal
Principal
Principal
Principal

Principal
Emergència
SAI

Subministrament

Tipus de

PIA

Element de
Capçalera

0,49
0,49
2,75
9,38

10,49
0,00
0,00

Total (kW)

Potència

100A

Intensitat
[A]

II - 230 - R
II - 230 - S
IV - 400
IV - 400

IV - 400

(V)

Tensió

Poder de
Tall [kA]
10

0,85
0,85
0,85
0,85

0,85

Potència

Factor

Comentari:

10 m.
10 m.
10 m.
10 m.

5 m.

(mts.)

Longit.

2,5
2,5
2,5
4

6

Fase

2,5
2,5
2,5
4

6

Neutre

2,5
2,5
2,5
4

6

Terra

Secció Cable (mm²)

Intensitat de fase R
Intensitat de fase S
Intensitat de fase T

1
1
1
1

1

Nº

18,48
18,48
16,47

Subm.
Principal

2,51 A
2,51 A
4,67 A
15,92 A

17,81 A

Intensistat

Intensistat

0,00
0,00
0,00

Subm.
Emergència

21,00 A
21,00 A
18,50 A
24,00 A

32,00 A

màx. Adms.

0,00
0,00
0,00

Subm.
de SAI

10 A
10 A
PKZ 4,00-6,30
PKZ 15,0-25,0

25 A

(A)

Protecció

Cu
Cu
Cu
Cu

Cu
Cu

cable

* Força subm. SAI

* Enllumenat subm. SAI

RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K

RZ1-K
RZ1-K

tipus

0,6/1kV
0,6/1kV
0,6/1kV
0,6/1kV

0,6/1kV
0,6/1kV

Tens. aïllam.

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

XLPE
XLPE

Tipus aïllam.

Característiques Conductor

* Força subm. Emergència

* Enllumenat subm. Emergència

* Força subm. Principal

* Enllumenat subm. Principal

Caiguda de tensió permesa per les línies d'aquest quadre:

0,13
0,13
0,12
0,26

0,10

0,13
0,13
0,12
0,26

0,00
0,00
0,00

%total

Caiguda Tensió
%parcial

valors límits especificats per ambdues, segons tipus d'esquema utilitzat

1,92
1,92
3,31
5,30

#¡DIV/0!

kA teòrica

ICC

i la de les derivacions individuals, de forma que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels

Segons ITC-BT-19: El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la instal·lació interior

Caiguda de tensió màxima admisible per:

Sala Calderes

Comentari:

Caldera

De
Caldera

Trams

A

CABALS I DIÀMETRES DE CANONADA

NOM CIRCUIT

Salt Tèrmic:
Material:
Constant F:

P17064

Sala Calderes de Dret

J  V 1.75  L  D 1.25  F

Fórmula de Flaumant:

SITUACIÓ:

PROJECTE:

REFERÈNCIA:

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

Potència
Aportada
kcal/h
500520

Potència
Acumulada
kcal/h
500520

10 ºC
Acer Inoxidable
0,0007

Cabal (l/h)
Aportat
l/h
50052,00

Caldera

Velocitat:
Pèrdua x mt:
Nº Trams:

Diàmetre
teòric
nominal
108
nominal
108

interior (mm)
104,00

0,6
0,7
0,7
0,8
1
1,2
1,2
2
2
2

gruix paret

Diàmetre Real

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

Ø exterior

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

l/h
50052,00

Cabal Acumulat

1 m/s
40 mmca/m
3

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

Ø nominal

Diàmentres Nominals
Canonades d'acer inoxidable

Velocitat
Real
[m/s]
1,64

13,8
16,6
20,6
26,4
33
39,6
51,6
72,1
84,9
104

Ø interior

J

DP
mmca
1053

1 de 1

5.553 mm.c.a.

m
37,50

L total

Pèrdua de càrrega total

m
7,50

L eq

1.053 mm.c.a.
1.500 mm.c.a.
3.000 mm.c.a.

m
30

L*2

Pèrdua de càrrega canonades
Pèrdua de càrrega intercanviador
Pèrdua de càrrega vàlvules

mmca/m
28,07

644500
527000
500520

B1+B2+B5+B10+B11+B12+AULES

Comentari:

Total Circuits secundari

Secundari

117500
437000
90000

A

Potència
Aportada
kcal/h
77500
40000
225000
95000
95000
22000

Velocitat:
Pèrdua x mt:
Nº Trams:

644500
527000
500520

117500
437000
90000

Potència
Acumulada
kcal/h
77500
40000
225000
95000
95000
22000

128900,00
105400,00
100104,00

23500,00
87400,00
18000,00

Cabal (l/h)
Aportat
l/h
15500,00
8000,00
45000,00
19000,00
19000,00
4400,00

Total Circuits secundari

5 ºC
Acer Inoxidable
0,0007

B1+B2
B5+B10+B11+B12
AULES P4 - NO ES MODIFICA

De
Circuit B1
Circuit B2
Circuit B5
Circuit B10
Circuit B11
Circuit B12

Trams

CABALS I DIÀMETRES DE CANONADA

NOM CIRCUIT

Salt Tèrmic:
Material:
Constant F:

J  V 1.75  L  D 1.25  F

Fórmula de Flaumant:

SITUACIÓ:

PROJECTE:

REFERÈNCIA:

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

168,3
168,3
168,3

88,9
129
76,1

168,3
168,3
168,3

88,9
168,3
76,1

nominal
76,1
54
108
76,1
76,1
42

164,30
164,30
164,30

84,90
164,30
72,10

interior (mm)
72,10
51,60
104,00
72,10
72,10
39,60

0,7
0,7
0,8
1
1,2
1,2
2
2
2
2
2

gruix paret

Diàmetre Real

18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
129
168,3

18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
129
168,3

Diàmetre
teòric
nominal
76,1
76,1
108
88,9
88,9
42

Ø exterior

Ø nominal

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

128900,00
105400,00
100104,00

23500,00
87400,00
18000,00

l/h
15500,00
8000,00
45000,00
19000,00
19000,00
4400,00

Cabal Acumulat

1 m/s
40 mmca/m
15

Diàmentres Nominals
Canonades d'acer inoxidable

1,69
1,38
1,31

1,15
1,15
1,22

Velocitat
Real
[m/s]
1,05
1,06
1,47
1,29
1,29
0,99

16,6
20,6
26,4
33
39,6
51,6
72,1
84,9
104
125
164,3

Ø interior

J

DP

403

mmca

1 de 1

6.903 mm.c.a.

37,50

m

L total

Pèrdua de càrrega total

7,50

m

L eq

403 mm.c.a.
3.500 mm.c.a.
3.000 mm.c.a.

30

m

L*2

Pèrdua de càrrega canonades
Pèrdua de càrrega intercnviador
Pèrdua de càrrega vàlvules

16,74
11,77
10,76

19,60
8,48
26,71

mmca/m
20,56
31,66
23,30
29,36
29,36
39,10

CÀLCUL DEL VAS D'EXPANSIÓ.
REFERENCIA:

P17064

PROJECTE:

SALA CALDERES

Càlcul del vas d'expansió segons UNE 100155-2004 i RITE 2007

DADES DE CÀLCUL
P: Potencia tèrmica util del generador

582 kW

n: Número de calderes

2

t: Temperatura màxima de funcionament del circuit

80 ºC

Ce: Coeficient de dilatació de l'aigua

0,0256

h: Alçada de la instal·lació sobre vas d'expansió

3,00 m.

Pe: Pressió emplenat vas expansió

1,50 kg/cm2

PVS: Pressió vàlvula de seguretat

3,00 kg/cm2

Pm: Pressió mínima en el vas (absoluta)
Marge de seguretat per la pressió mínima

0,20 kg/cm2

0,2 bars si la temperatura és inferior a 90ºC
0,5 bars si la temperatura és superior a 90ºC
Pr: Pressió residual de la bomba

0,50 kg/cm2

Cp: Coeficient de pressió del gas
Pm: Pressió mínima en el vas (absoluta)
PM : Pressió màxima en el vas (absoluta)
D: Diàmetre canonada d'expansió (mm)
V: Volum d'aigua de la instal·lació (l.)
Vu: Volum útil del vas d'expansió(l.)
Vt: Volum total del vas d'expansió
Consideració: La temperatura màxima en circuits d'aigua refrigerada serà com a mínim de 30ºC per xarxes a l'interior de l'edifici i
40ºC per xarxes situades a l'exterior.

Taula de factors de dilatació de l'aigua

Dimensió de la vàlvula de seguretat

segons temperatura màxima de la instal·lació

Tª màxima de l'aigua

Factor de dilatació

Diàmetre

Pot. Caldera (kcal/h)

30

0,00341

1/2"

100000

40

0,00657

3/4"

200000

50

0,01045

1"

250000

60

0,01505

1 1/4"

500000

70

0,02037

75

0,02187

80

0,02556

85

0,02925

Pot. Caldera (kW)

Calor

Fred

90

0,03294

70

15

20

95

0,03663

de 71 a 150

20

25

100

0,04032

de 151 a 400

25

32

110

0,0477

més de 400

32

40

Dimensió de la canonada alimentació

Caudal d'aigua en les canonades

Tub de ferro

Dimensió de la canonada buidat

Tub de coure

Pot. Caldera (kW)

Calor

Fred

Dimensió

lts/m.

Dimensió

lts/m.

70

20

25

3/8"

0,12

10x12

0,005

de 71 a 150

25

32

1/2"

0,21

13x15

0,133

de 151 a 400

32

40

3/4"

0,38

16x18

0,201

més de 400

40

50

1"

0,60

20x22

0,314

1 1/4"

1,04

26x28

0,531

1 1/2"

1,36

33x35

0,855

2"

2,25

40x42

1,257

2 1/2"

3,78

53x55

2,043

3"

5,20

4"

8,82

5"

13,41

Càlcul vas d' expansió
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CÀLCUL

Diàmetre canonada d'expansió:

D  15  1.5 * P 0.5

51,2 mm
Diàmetre mínim 25mm

Volum d'aigua de la instal·lació
V:

m. Tuberia

Caudal

536,4 l.

m. Tuberia

Canonada

Lts/m

Canonada

Lts/m

3/8"

0,12

0

10x12

0,005

0

1/2"

0,21

0

13x15

0,133

0

3/4"

0,38

0

16x18

0,201

0

1"

0,60

0

20x22

0,314

0

1 1/4"

1,04

0

26x28

0,531

0

1 1/2"

1,36

0

33x35

0,855

0

2"

2,25

0

40x42

1,257

0

2 1/2"

3,78

0

53x55

2,043

3"

5,20

0

4"

8,82

5"

13,41

20

Caudal

0
Caudal

0

176,4
0

Caudal

176,4

Volum d'aigua de generadors, dipòsits, terminals,..

360 l.

Pressió mínima en el vas
Pm corregit degut a l'altura geomètrica de la instal.lació, pressió residual i coeficient de seguretat
Pm:

2,50 Kg/cm2

Pressió màxima en el vas

La pressió màxima de funcionament serà el mínim dels valors següents

PM = 0,9 *PVS+1

PM:

3,70 Kg/cm2

PM = PVS+0,65

PM:

3,65 Kg/cm2

PM corregit degut a l'altura geomètrica de la instal.lació

PM:

3,95 Kg/cm2

CP:)

2,72

Vu:

13,71 l.

Vt:

37,3 l.

Coeficient de pressió del gas

CP= PM/ (PM-Pm)

Volum útil del vas d'expansió

Vu = V * Ce

Volum total del vas d'expansió
Vt= Vu * Cp

VOLUM DEL VAS D'EXPANSIÓ :
Diàmetre vàlvula de seguretat
Diàmetre canonada de buidat
Diàmetre canonada d'alimentació

50 l
1 1/4"
50
40

Càlcul vas d' expansió
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LLISTAT DE PUNTS
SALA CALDERES EDIFICI DRET
REFERENCIA: P17064

DESCRIPCION

EAT

EA

ED

SA

SD

QUADRE DE CONTROL 1 - SALA DE CALDERES EDIFICI

PRODUCCIÓ CALOR
Calderes Centre
M/P I ESTAT CALDERA
Tº FUMS CALDERA
Tº ENTRADA I SORTIDA CIRCUIT ST1-ST2 CALDERA
ALARMA FLUXE D'AIGUA CALDERA, SENSOR DE PRESSIÓ 0-10V
M/P I ESTAT BOMBES PRIMARI B7
Tª EXTERIOR

Existia caldera. Un mòdul, són dos mòduls
Hi havia una xemeneia i són dos
Existents
Nou
De bomba simple a bomba simple electrònica
Existent

M/P I ESTAT BOMBA B4 SECUNDARI
Tª IMPULSIÓ ST3 SECUNDARI
Tª RETORN ST4 SECUNDARI
Tª 3D ST5
Tª IMPULSIÓ ST6
Tª RETORN ST7

Nova
Existent
Existent
Existent
Existent
Existent

VÀLVULA 2VIES PRIMARI CALDERA IMPULSIÓ
VÀLVULA 2VIES PRIMARI CALDERA RETORN

Existent no es modifica
Existent no es modifica

TOTAL QUADRE DE CONTROL SALA CALDERES

2
2

2

2
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

3

5

7

2

4

Tipus de

5

A

A2
A3
Caldera 1
Caldera 2

De

A1
A2
A3
A3

Trams

Tipus d'instal·lació

A-B
D-E
D-E
D-E

Tram
Reglament

kcal/h

500.520

250.260
250.260

47,22

23,61
23,61

m³/h

Cabal

100%
04
0,4

100%
100%

%

Coef.

0,62 kgl/m³
10.600 kcal/m³

MITJA PRESSIÓ A

500.520

250.260
250.260

kcal/h

Total

47,22
302 20
302,20

23,61
23,61

m³/h

Cabal

100,00%
20,00%
80,00%
80,00%

Proporció

Lr
(m)

5
4
1
3

5,75
4,6
1,15
3,45

Le
(m)

La
(m)
0
0
0

47,22
47,22
23,61
23,61

Q
m³/h
0,00
0,00
0,00

h
mbar
50,00
18,70
18,27
18,27

real
mbar

Pinicial
P1

50,000
18,700
-

Reglament
mbar

Pinicial
P1

Instal. recep. en locals destinats a usos colectius o comercials connectades a xarxa de MPA

582
16

Total
Nº Vivendes
N

kW

Potència

291
291

Número de Trams

P17064

SALA CALDERES EDIFICI DRET

Caldera 1
Caldera 2

Referència

Relació de potències

Densitat de càlcul del Gas Natural :
P.C.S.:

Tipus de Pressió

PROJECTE:

REFERÈNCIA:

CÀLCUL D'INSTAL.LACIONS DE GAS A BAIXA PRESSIÓ (p<500 mm.c.d.a.)

25,000
18,420
17,146
17,146

mbar

P2

Página 1

25,000
0,280
1,120
1,120

mbar

P1-P2

-

Ø mín.
Reglament

23,08
55,84
24,18
30,37

Dt
mm

2

.D

-4'82

Pe
Cu
Cu
Cu

Material
Canonada

6"

5"

4"
4

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

1 1/4"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

Ø nominal

Lr
Le
La
Q
h
P1-P2
Dt
Dr
V

35,6
51
40
40

Dr
mm

16,7
21
26,5
33,3
42
47,9
59,7
75,3
88
113 1
113,1
138,5
163,9

Ø exterior

46,938
18,266
18,167
17,969

P2'
mbar

2,3
2,6
2,6
3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4
45
4,5
5
5

gruix paret

TUB NORMALITZAT D'ACER
NEGRE DIN 2440 - UNE 19040

46,938
18,266
18,167
17,969

P2'+h
mbar

Pfinal

12,1
15,8
21,3
26,9
35,6
41,5
52,5
68,1
80
104 1
104,1
128,5
153,9

Ø interior

3,062
0,434
0,099
0,297

P1-P2'
mbar

Longitud real
Longitud equivalent
Longitud real del tram ascendent o descendent
Cabal en m³/h
Variació de pressió en mm.c.d.a.
Diferència de presió en mm.c.d.a.
Diàmetre teòric calculat
Diàmetre real
Velocitat de circulació

P 1 -P 2 =48,6.d r .L E .Q 1'82 .D -4'82

2

 P=23200.d r .L E .Q
1'82

Càlculs realitzats amb la fòrmula de RENOUARD.

3,06
0,43
0,10
0,30

P1-P2'+h
mbar

Pdc TOTAL

12
15
18
22
28
35
42
54
64
74
111

Ø exterior

1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5

gruix paret

NORMA UNE 37-141-74

TUB NORMALITZAT DE COURE

0,533
0,094
0,086
0,086

J
mbar/m

Pe 20x2,9
Pe 25x3,6
Pe 32x4,6
Pe 40x5,8
Pe 50x7,2
Pe 63x9
Pe 75x10,8
Pe 90x12,9

Ø nominal

20
25
32
40
50
63
75
90

3,062
0,434
0,099
0,297

J
mbar

Ø exterior

12,42
6,28
5,10
5,10

V
( m/s )

2,9
3,6
4,6
5,8
7,2
9
10,8
12,9

gruix paret

14,2
17,8
22,8
28,4
35,6
45
53,4
64,2

Ø interior

Tub

10
13
16
20
26
33
40
51
61
71
108

Ø interior

Pe 50x7,2
Cu 51x54
Cu 40x42
Cu 40x42

TUB NORMALITZAT DE POLIETILÈ AD
NORMA UNE 5 33333

Cu 108x111

Cu 71x74

Cu 61x64

Cu 51x54

Cu 40x42

Cu 33x35

Cu 26x28

Cu 20x22

Cu 16x18

Cu 13x15

Cu 10x12

Ø nominal

5
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Caldera de condensación a gas
de 80 a 318 kW
de 240 a 636 kW

Datos técnicos
N.º de pedido y precios: consultar Lista de precios

)'"%"&&

Modelo CI1

Caldera de condensación a gas para gas natural
Con quemador cilíndrico MatriX modulante con Lambda Pro
Control

5795 841 ES

3/2017

Resumen de las ventajas
■ Unidad de condensación con quemador cilíndrico MatriX con
Lambda Pro Control, también disponible en secuencia doble de
240 a 636 kW en una carcasa.
■ Caldera disponible como unidad precableada y premontada o por
elementos.
■ Rendimiento estacional hasta 98 % (Hs)/ 109 % (Hi)
■ Elevada fiabilidad y larga vida útil gracias a la superficie de transmisión con aberturas de rejilla integral de acero inoxidable resistente a la corrosión
■ Combustión poco contaminante mediante regulación de combustión de autocalibración en función del gas e intercambiador de
calor de acero inoxidable muy eficiente
■ Funcionamiento con desgaste reducido gracias a un amplio rango
de modulación y tiempos prolongados de funcionamiento del quemador sin comportamiento del ciclo

■ Quemador cilíndrico MatriX con Lambda Pro Control con un rango
de modulación de entre el 20 y el 100 % para un funcionamiento
poco contaminante
■ Funcionamiento especialmente silencioso
■ Ocupa poco espacio y es compacta, ideal cuando existen condiciones de montaje difíciles
■ Fácil montaje gracias a sus ruedas integradas y a su embalaje
adaptado.
■ Es posible escoger entre funcionamiento estanco y presurizado
■ Regulación Vitotronic de fácil manejo con visualización de texto y
de gráficos

5795 841 ES

 Aislamiento térmico de alta eficacia
 Regulación de caldera Vitotronic
 Revestimiento de primera calidad
Quemador cilíndrico MatriX modulante con Lambda Pro Control
Superficie de transmisión con aberturas de rejilla integral de
acero inoxidable resistente a la corrosión
Tapa de inspección para un mantenimiento sencillo
Ruedas integradas para un montaje sencillo
Patas de altura regulable

2
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Datos técnicos de la caldera
Margen de potencia térmica útil
TI/TR = 50/30
TI/TR = 80/60
Carga térmica nominal
N.º de distintivo de homologación
Temperatura de servicio admisible
Temperatura admisible de impulsión
(= temperatura de seguridad)
Presión máx. de servicio admisible
Presión mín. de servicio adm.
Presión de prueba
Dimensiones del cuerpo de la caldera
Longitud/medida de introducción*1
Anchura
Altura
Dimensiones totales sin pieza de
conexión de la caldera
Longitud g
Anchura c
Altura a
Dimensiones de bancada
Longitud
Anchura
Altura
Peso
Peso total de Unit
Unit embalado
Cuerpo de la caldera
Cuerpo de la caldera con palé de
transporte
Quemador
Volumen de agua
Conexiones
Impulsión de caldera
Retorno de caldera
Toma de seguridad
Vaciado
Sifón con conducto de vaciado de
condensados
Índices de humos*2
Temperatura (con una temperatura
de retorno de 30 °C)
– Con potencia térmica útil
– Con carga parcial
Temperatura (con una temperatura
de retorno de 60 °C)
Caudal másico (con gas natural)
– Con potencia térmica útil
– Con carga parcial
Conexión de humos
Tiro necesario en
Toma de salida de humos
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*1
*2

kW
kW
kW

16 - 80
15 - 74
76

32 - 120
29 - 110
113

°C
°C

32 - 160
48 - 200
48 - 240
29 - 146
44 - 184
44 - 220
151
189
226
CE-0085CR0391
95
110

bar

64 - 280
58 - 258
264

64 - 318
58 - 291
300

6

MPa
bar
MPa
bar
MPa

0,6
0,5
0,05
7,8
0,78

mm
mm
mm

660/450
680
1459

780/570
680
1459

780/570
680
1459

900
680
1459

900
680
1459

1010
680
1459

1010
680
1459

mm
mm
mm

745
750
1500

875
750
1500

875
750
1500

980
750
1500

980
750
1500

1090
750
1500

1090
750
1500

mm
mm
mm

750
800
100

850
800
100

850
800
100

1000
800
100

1000
800
100

1100
800
100

1100
800
100

kg
kg
kg
kg

238
288
183
210

295
345
230
260

295
345
230
260

340
390
265
295

340
390
265
295

385
435
300
330

385
435
300
330

kg
l

10
65

11
103

11
103

15
145

15
145

15
180

15
180

PN 6 DN
PN 6 DN
R
R
mm

50
50
1¼
1¼
20

50
50
1¼
1¼
20

50
50
1¼
1¼
20

65
65
1¼
1¼
20

65
65
1¼
1¼
20

65
65
1¼
1¼
20

65
65
1¼
1¼
20

°C
°C
°C

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

45
35
65

120
36
200
0,7
70

180
54
200
0,7
70

240
72
200
0,7
70

300
90
200
0,7
70

360
108
200
0,7
70

420
126
200
0,7
70

477
143
200
0,7
70

kg/h
kg/h
DN
mbar
Pa

Con riel inferior desmontado
Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según la norma EN 13384, referidos a un 10 % de CO2 con gas
natural
Temperaturas de humos indicadas en valores brutos medidos a una temperatura del aire de combustión de 20 °C.
Los datos relativos a la carga parcial se refieren a una potencia del 30 % de la potencia térmica útil. Si la carga parcial varía (según el
modo de funcionamiento del quemador), se tiene que calcular adecuadamente el caudal másico de humos.
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Datos técnicos de la caldera (continuación)
Margen de potencia térmica útil
TI/TR = 50/30
TI/TR = 80/60
Rendimiento
Carga térmica 30 % - Temp. 50/30
ºC
Carga térmica 100 % - Temp. 80/60
ºC
Rendimiento estacional
Temp. 40/30 °C
Pérdida por disposición de servicio qB,70
NOx

kW
kW

16 - 80
15 - 74

32 - 120
29 - 110

32 - 160
29 - 146

48 - 200
44 - 184

48 - 240
44 - 220

%

hasta 97,2 (PCS) / 108 (PCI)

%

hasta 87,6 (PCS) / 97,3 (PCI)

%
%

0,6

64 - 280
58 - 258

64 - 318
58 - 291

0,6

0,6

hasta 98,8 (PCS) / 109,7 (PCI)
0,3
0,6
0,6

0,5

NOx clase 6, < 56 mg/kWh

Datos técnicos caldera doble
Potencia térmica útil
Caldera doble compuesta por 2 calderas, cada
una con
Dimensiones totales sin pieza de conexión de
la caldera
Longitud
Anchura
Altura
Peso total
Volumen de agua

kW
kW

240
120

320
160

400
200

480
240

560
280

636
318

mm
mm
mm
kg
l

875
1500
1500
590
206

875
1500
1500
590
206

980
1500
1500
680
290

980
1500
1500
680
290

1090
1500
1500
770
360

1090
1500
1500
770
360

Datos técnicos
J

X

P

,
0$

Y

76

67&

6+

Z

V

N

E
D

W

I

U

&&2

G
F

Sonda de temperatura de humos R ⅛
Salida de humos DN 200
Vaciado
Conducto de vaciado de condensados

K

Q

(
M

H
RCA
STC
I
MA
TS

T

S

5&$

L

Retorno de caldera
Sonda de temperatura de caldera R ⅛
Impulsión de caldera
Manómetro R ½
Toma de seguridad (válvula de seguridad)
5795 841 ES

STH
SH
E
CCO

R

67+
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Datos técnicos de la caldera (continuación)
Potencia térmica útil
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
q
r
s
t
u
v
w

kW
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Hasta 80

1024
235
745
570
83
660
168
491
250
213
337
1240
1249

80

120 y 160
1500
1450
750
674
1148
235
875
682
92
780
1380
198
500
360
209
90
331
1234
1242
80
80
794

200 y 240

280 y 318

1251
241
980
798
77
900

1370
245
1090
910
80
1010

166
486
485
183

117
892
588
181

325
1228
1236

319
1223
1230

788

783

Medidas de introducción



D



D

 Riel inferior
 Escuadra de sujeción con rueda
Medida de introducción a
kW
Hasta 80
mm
450

120 y 160
570

A partir de 200
680

5795 841 ES

Indicación
En calderas de hasta 160 kW se pueden desmontar el riel inferior
del cuerpo de la caldera para un montaje más sencillo.
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Datos técnicos de la caldera (continuación)
Emplazamiento



Distancias mínimas









Emplazamiento
■ No debe haber contaminación del aire por hidrocarburos halogenados clorofluorados (p. ej., presentes en aerosoles, pinturas,
disolventes y productos de limpieza)
■ Se debe evitar un ambiente muy polvoriento
■ La humedad del aire debe ser moderada
■ Debe estar protegido de las heladas y bien ventilado
De lo contrario, podrían producirse averías y daños en la instalación.
En locales en los que se prevea contaminación del aire por hidrocarburos halogenados clorofluorados solo se puede instalar la
caldera de funcionamiento estanco.





D
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a = 750
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Datos técnicos de la caldera (continuación)
Pérdida de carga del circuito primario de caldera
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La Vitocrossal 100 solo es apta para calefacciones de agua caliente
con bomba.
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Datos técnicos del quemador cilíndrico MatriX
Datos técnicos
Potencia térmica útil de la caldera
TI/TR 50/30 °C
Caldera doble
Potencia térmica del quemador, potencia mínima/máxima*3
Modelo de quemador

5795 841 ES

N.º de distintivo de homologación
Tensión
Frecuencia
Potencia consumida
Con la potencia térmica máxima
con potencia térmica mínima
Modelo
Dimensiones
Anchura a
Longitud b
Altura c
Peso
Quemador con regulador de gas
Presión de alimentación de gas
G20/G25
Conexión de gas
Valores de conexión referidos a la carga máx. con:
– Gas natural (G20) carga parcial/
carga total
– Gas natural (G25) carga parcial/
carga total

*3

kW

kW

80

120

160

200

240

280

318

240
15,1/75,5 30,2/113,2

320
30,2/
150,9

400
45,3/
188,7

480
45,3/
226,4

560
60/264,2

636
60/300

CI1
CI1
CI1
120/
200/
200/
160 kW
240 kW
240 kW
Consultar la caldera
230
50

CI1
280/
318 kW

CI1
280/
318 kW

CI1
75/80 kW

CI1
120/
160 kW

W
W

140,5
19,5

130
28

268
28

171
29
Modulante

279
29

260
26,5

393
26,5

mm
mm
mm
kg

463
442
400
10

426
481
273
11

426
481
273
11

463
655
356
15

463
655
356
15

463
731
356
15

463
731
356
15

V
Hz

mbar
kPa
R

m3/h
m3/h

20/25

1

1½

1½

2/2,5
1½

1½

1½

1½

1,6/
7,99
1,86/
9,28

3,19/
11,98
3,71/
13,92

3,19/
15,97
3,71/
18,57

4,79/
19,97
5,57/
23,21

4,79/
23,56
5,57/
27,85

6,35/
27,95
7,38/
32,49

6,35/
31,75
7,38/
36,9

Equivale a la carga térmica nominal de la caldera.
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Datos técnicos del quemador cilíndrico MatriX (continuación)















Quemador cilíndrico MatriX de 80 kW
 Puerta de la caldera
 Electrodos de encendido
 Bloque de encendido
Electrodo de ionización
Ventilador

Regulador de gas
Conducto de alimentación de gas
Cámara de mezcla
 Conexión de entrada de aire
 Presostato de la cámara de combustión













Quemador cilíndrico MatriX de 280/318 kW
 Puerta de la caldera
 Electrodos de encendido
 Bloque de encendido
Electrodo de ionización
Ventilador

Regulador de gas
Conducto de alimentación de gas
Cámara de mezcla
 Tubo mezclador Venturi
 Presostato de la cámara de combustión

Estado de suministro

8

 

■ Embalaje con unidad de mando
■ Documentación técnica

5795 841 ES

Estado de suministro de Vitocrossal completamente ensamblada como Unit:
■ Caldera completa con ruedas y patas regulables en palé de transporte
■ Se incluyen la pieza de conexión de la caldera y el sifón.
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Estado de suministro (continuación)
Estado de suministro de Vitocrossal en componentes desmontados para el ensamblaje en el lugar de emplazamiento
■ Cuerpo de la caldera con ruedas de transporte, patas regulables y
tapas de protección (tomas) en palé de transporte, se incluyen la
pieza de conexión de la caldera y el sifón.
■ Embalaje con aislamiento térmico

■ Embalaje con quemador y conector codificador
■ Embalaje con regulación
■ Embalaje con juego de cables
■ Embalaje con soporte de unidad de mando
■ Embalaje con unidad de mando
■ Documentación técnica

Equipo: Variante de regulación
Para instalación de una sola caldera:
■ Sin cuadro eléctrico Vitocontrol
Vitotronic 100 (modelo GC7B)
Para una temperatura de caldera constante
Vitotronic 200 (modelo GW7B)
Para un descenso progresivo de la temperatura de caldera
sin regulación de válvula mezcladora
Vitotronic 200 (modelo GW7B)
Para un descenso progresivo de la temperatura de caldera
con regulación de válvula mezcladora para un máx. de 2 circuitos
de calefacción con válvula mezcladora

Para la instalación de varias calderas:
(hasta 4 calderas)
■ Vitotronic 100 (modelo GC7B) y módulo de comunicación LON
Para un descenso progresivo de la temperatura de caldera
para cada una de las calderas de la instalación de varias calderas
y
Vitotronic 300-K (modelo MW1B) para la instalación de varias
calderas, un servicio en función de la temperatura exterior y una
regulación de válvula mezcladora para un máx. de 2 circuitos de
calefacción con válvula mezcladora, y una Vitotronic 200-H,
modelo HK1B o HK3B, para 1, 2 o 3 circuitos de calefacción con
válvula mezcladora

Accesorios de la caldera
Colector de humos de acero inoxidable para la instalación de dos calderas
Conexión al sistema de salida de humos con salida opcional por el lado izquierdo o el derecho
 Conducto telescópico






5795 841 ES

 Pieza de conexión de la caldera con aberturas de toma (volumen de suministro de la caldera)
 Clapeta de humos motorizada
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Accesorios de la caldera (continuación)

¡
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E
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 Adaptador de 200 mm a 150 mm (caldera de 240 a 320 kW)
 Clapeta de humos motorizada
 Conducto telescópico
Pieza de conexión en T

Conducto telescópico
Tapa de revisión
Tubo de salida de humos con desagüe de condensados
Sistema de salida de humos
 Conducto de vaciado de condensados

Indicación
■ Si se utiliza un colector de humos suministrado por la empresa
instaladora, deberá incluirse en el pedido la clapeta de humos de
los accesorios.
■ La clapeta está incluida en los colectores de humos Viessmann
para instalaciones de dos calderas.
Tabla de dimensiones
Caldera
kW
Diámetro nominal mm
a
mm
b
mm
mm
c*4

entre 240 y 320
150/200
200
150
entre 752 y 958

entre 400 y 480
200/250
250
200
entre 752 y 1018

entre 560 y 640
200/300
300
200
entre 752 y 1018

d

entre 842 y 912

entre 715 y 835

entre 765 y 845

Longitud del tubo de salida de humos para una presión de
impulsión máx. de 70 Pa
Potencia térmica útil
Longitud del tubo de salida de humos
máx. de 30 m con diámetro:
2 x 120 kW
 200 mm
2 x 160 kW
2 x 200 kW
 250 mm
2 x 240 kW
2 x 280 kW
 300 mm
2 x 318 kW

*4

10

El tubo de salida de humos ha de tener el mismo diámetro que el
colector de humos.

5795 841 ES

mm

Zona deslizante al utilizar como colector de humos para 2 calderas individuales conjuntas
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Accesorios de la caldera (continuación)
Sistema de conexiones hidráulicas para instalación de dos calderas






 Impulsión
 Retorno
Potencia térmica útil en kW
Caldera individual
Caldera doble
120
240
160
320
200
400
240
480
280
560
318
636

 Servomotor (no incluido en el suministro del conjunto hidráulico,
se tiene que pedir por separado)
Diámetro nominal
DN 50/80
DN 50/80
DN 65/100
DN 65/100
DN 65/100
DN 65/100

Otros accesorios
Consultar la Lista de precios y los Datos técnicos “Accesorios para
calderas”.

Condiciones de servicio
Para los requisitos sobre las propiedades del agua, consultar las
instrucciones de planificación.
Exigencias
Ninguno
Ninguno
Ninguno
10 °C, – garantizados a través de la regulación Viessmann
Ninguno
Ninguno – es posible una reducción total
Ninguno – es posible una reducción total

5795 841 ES

1. Caudal volumétrico de agua de calefacción
2. Temperatura de retorno de caldera (valor mínimo)
3. Temperatura mínima de caldera
4. Temperatura mínima de caldera en caso de protección antihielo
5. Funcionamiento modulante del quemador
6. Funcionamiento reducido
7. Reducción de fin de semana
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Indicaciones para la planificación
Emplazamiento en caso de funcionamiento estanco
La Vitocrossal, como modelo C13, C33, C53, C63 o C93 según las normas técnicas para instalaciones de gas, puede emplazarse para
funcionamiento estanco.

Emplazamiento en caso de funcionamiento presurizado
Para hogares atmosféricos con una potencia térmica útil total de
más de 50 kW, el aire de combustión se considera comprobado si
los hogares se colocan en locales con una abertura o un conducto al
aire libre.
La sección transversal de la abertura debe ser de 150 cm2 como
mínimo, y por cada kW que supere los 50 kW de potencia térmica
útil, la abertura debe ampliarse 2 cm2.

Los conductos deben estar dimensionados equivalentemente desde
el punto de vista reotécnico. La sección transversal requerida puede
repartirse en un máximo de 2 aberturas o conductos.

Neutralización
Durante la condensación se generan condensados ácidos con un
pH entre 3 y 4. Dichos condensados se pueden neutralizar por
medio de un agente neutralizante en un equipo o instalación de neutralización.

Para más información consultar las instrucciones de planificación y
la lista de precios.

Ajuste del quemador
El quemador cilíndrico MatriX ha sido probado en caliente y preajustado en fábrica.




Rendimiento (PCI) en función de la potencia de combustión
Desarrollos del rendimiento con diferentes temperaturas de dimensionado del sistema
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 Salto de temperatura de impulsión/retorno 60/40 °C
Salto de temperatura de impulsión/retorno 70/50 °C
Salto de temperatura de impulsión/retorno 80/60 °C
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 Salto de temperatura de impulsión/retorno 40/20 °C
 Salto de temperatura de impulsión/retorno 50/30 °C
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Indicaciones para la planificación (continuación)
Potencia térmica útil
Potencia térmica útil, factores de conversión para diferentes temperaturas de dimensionado del sistema
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Calidad probada
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Homologación CE conforme a las directivas de la CE vigentes
ÖVGW solicitado
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Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es
14
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Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

:22/12/2017
:VI.17.078.1
:EDFICI DRET
:UNIVERSITAT GIRONA

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:PROISOTEC
:SRTA. MARTA BADENAS
:
:CORNELLÀ DEL TERRI

SEDICAL - Separador de lodos de alta eficiencia SpiroTrap BE150F
Descripción del producto
Los separadores Spirotech de lodos permiten la separación de impurezas tanto para velocidades
de flujo baja como alta, permitiendo que el flujo quede libre y no se produzcan obturaciones.
La separación y eliminación de lodos permite evitar daños en bombas y otros componentes al
eliminar las partículas sólidas que producen el ensuciamiento de la instalación. Se debe
instalar antes del elemento a proteger.

Datos generales
Modelo
Aplicación
Construcción
Conexionado
Diámetro
Caudal de trabajo
Caudal nominal
Caudal máximo
Pérdida de carga real

: SpiroTrap BE150F
: Calefacción
: No desmontable
: Bridas PN 16
: DN 150
: 84.3 m³/h
: 108.0 m³/h
: 180.0 m³/h
: 3.0 kPa

Vista frontal

Dimensiones y peso

LF
DN

OD

H
h

Conexión DN
OD
H
h
D
Conexión e
LF
Peso

: Bridas DN 150
: 168.3 mm
: 665.0 mm
: 460.0 mm
: 324.0 mm
: 1" BSP
: 635.0 mm
: 66.0 kg

Características técnicas
Presión máxima
Temperatura máxima
Material del cuerpo
Velocidad del fluido

e
D
Instalación

GENERADOR
DE CALOR

: 10 bar
: 110ºC
: Acero al carbono
: 1.3 m/s

Precios

RADIADOR

RADIADOR

Precio unit. tarifa 2017
: 2921.00 euros
Número de unidades
:1
Precio total tarifa 2017
: 2921.00 euros
IVA no incluido (v01/03/17)

Plazo y forma de pago
SPIROVENT
LODOS

Plazo de entrega
Transporte
Forma de pago
Validez de la oferta

: 4 semanas
: Excluido
: La habitual con Vds.
: 3 semanas

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

27/02/2018

Contar Descripción
1

TPE3 80-180-S A-F-A-BQQE

Código: 98437633
Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea
de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el
desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de
mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.
El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las
tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 10 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador.
El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello
facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el
rendimiento a un determinado conjunto de requisitos.
La bomba está equipada con un sensor de temperatura y presión diferencial.

Líquido:
Líquido bombeado:
Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Densidad:
983.2 kg/m³
Viscosidad cinemática:
1 mm2/s
Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 3900 rpm
Caudal real calculado:
50 m³/h
Altura resultante de la bomba: 10.01 m
Código del cierre. 1:Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre secunda.: BQQE
Tolerencia de curva:
ISO9906:2012 3B
Materiales:
Cuerpo hidráulico:
Impulsor:

Fundición
Composite PES/PP 30% GF

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima:
10 bar
Tipo de brida:
DIN
Diámetro de conexiones:
DN 80
Presión:
PN 10
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 360 mm
Tamaño de la brida del motor: 56C
Datos eléctricos:
Tipo de motor:
Clase eficiencia IE:
Potencia nominal - P2:
Frecuencia de alimentación:
Tensión nominal:
Corriente nominal:
Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.09.058]

90LD
IE5
2.2 kW
50 Hz
3 x 380-500 V
4,15-3,40 A
1/5

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

27/02/2018

Contar Descripción
Requested voltage:
Rated current at this voltage:
Cos phi - Factor de potencia:
Velocidad nominal:
Eficiencia:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):

400 V
4.03 A
0,93-0,87
360-4000 rpm
90,1%
IP55
F

Otros:
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:
Estado ErP:
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen:
Danish VVS No.:
Norwegian NRF no.:

0.7
Prod. independiente (directiva EuP)
38.1 kg
46.8 kg
0.16 m3
382124180
9043445

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.09.058]
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

27/02/2018

98437633 TPE3 80-180-S 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

TPE3 80-180-S, 3*400 V
Q = 50 m³/h
H = 10.01 m
n = 89 % / 3567 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temperatura del líquido en trabajo = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³
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Bomba eta = 80 %
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 72.4 %
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5
P1 = 1.847 kW
P2 = 1.673 kW
NPSH = 5.47 m

0
3/5

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

27/02/2018

98437633 TPE3 80-180-S 50 Hz
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Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

27/02/2018

98437633 TPE3 80-180-S 50 Hz
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¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

04/01/2018

Contar Descripción
1

TPE 100-240/2-S A-F-A-BAQE

Código: 99114589
Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea
de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el
desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de
mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.
La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico
satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a
cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador.
El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello
facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el
rendimiento a un determinado conjunto de requisitos.
La bomba está equipada con un sensor de presión diferencial.

Líquido:
Líquido bombeado:
Agua de calefacción
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 120 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Densidad:
983.2 kg/m³
Viscosidad cinemática:
1 mm2/s
Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 2910 rpm
Caudal real calculado:
100 m³/h
Altura resultante de la bomba: 11.01 m
Diámetro real del impulsor:
137 mm
Código del cierre. 1:Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre secunda.: BAQE
Tolerencia de curva:
ISO9906:2012 3B
Materiales:
Cuerpo hidráulico:

Impulsor:

Fundición
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
Fundición
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima:
16 bar
Tipo de brida:
DIN
Diámetro de conexiones:
DN 100
Presión:
PN 16
Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: 500 mm
Tamaño de la brida del motor: FF265
Datos eléctricos:
Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:
Posición

04/01/2018

Contar Descripción
Tipo de motor:
Clase eficiencia IE:
Potencia nominal - P2:
Frecuencia de alimentación:
Tensión nominal:
Corriente nominal:
Requested voltage:
Rated current at this voltage:
Cos phi - Factor de potencia:
Velocidad nominal:
Eficiencia:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):

132SF
IE5
7.5 kW
50 Hz
3 x 380-500 V
14,1-11,2 A
400 V
13.6 A
0,93-0,89
360-4000 rpm
92,5%
IP55
F

Otros:
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:
Estado ErP:
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen:

0.58
Prod. independiente (directiva EuP)
110 kg
129 kg
1.12 m3
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

04/01/2018

99114589 TPE 100-240/2-S 50 Hz
H
[m]

eta
[%]

TPE 100-240/2-S, 3*380 V
Q = 100 m³/h
H = 11.01 m
n = 83 % / 2420 rpm
Líquido bombeado = Agua de calefacción
Temperatura del líquido en trabajo = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³
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Bomba eta = 69.8 %
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 64.2 %
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P1 = 4.588 kW
P2 = 4.217 kW
NPSH = 3.69 m

0
3/5

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

04/01/2018

99114589 TPE 100-240/2-S 50 Hz
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Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Datos:

04/01/2018

99114589 TPE 100-240/2-S 50 Hz
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¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.08.034]

5/5

7

ESTAT MEDICIONS
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

01

Substitució de calderes

CA0101

Actuacions complementàries

XPACA101

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Desmuntatge de caldera i servei de grua

Desmuntatge i retirada de l'actual caldera sala de calderes. S'inclou
mitjans auxiliar per la retirada de la caldera fins a zona de terrassa
(havent retirat porta metàl.lica, escala de gat manual, i tram de paret d'obra); per tal de poder procedir a la retirada amb grua.

S'inclou servei de grua per a la seva retirada i per la instal.lació de
les noves calderes.
Inclou permisos, gestió i tramitació i taxes per la realització de tot
el servei.
1,00
XPACA102

u

Enderroc tancament obra, escala i muntatge

Enderroc de tancament d'obra de 0,68 cm d'amplada i 3 mts d'altura i posterior execució del mateix tancament amb el mateix acabat
que l'actual. S'inclou desmuntatge i posterior muntatge de l'escala
de gat.
S'inclou tot el material necessari per a l'enderroc, desmuntatges,
execució, muntatge, reciclatge i desenrunament.
Tot l'enderroc es realitzarà amb els mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
S'inclou el desmuntatge i posterior instal.lació de tub de desguàs
d'unitat exterior de climatizació que actualment està instal.lat per
l'exterior de la paret.
1,00

28 mayo 2018

1

PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

XPACA103

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Desmuntatge d'instal.lacions existents

Desmuntatge d'instal.lacions de Caldera format per:
* desmuntatge de tuberies, aïllament, valvuleria, elements de con‐
trol de les instal.lacions hidràuliques de primari; des de caldera fins
a punt de connexió després d'agulla hidràulica abans d'alimentació
a col.lectors. S'inclou el desmuntatge de l'agulla hidràulica i tall a
connexió de l'alimentació de la producció de fred. Inclou desconne‐
xió i desmuntatge de tots els elements tant a nivell hidràulic, com
elèctric i de maniobra, identificació i classificació de tots els ele‐
ments, buidat del circuit, talls de tuberia de connexió i connexió
amb brides a tuberia metàl.lica existent i accessori amb brida per a
nova tuberia PPR 160.
* desmuntatge de la instal.lació de gas des de vàlvula de tall de sor‐
tida de comptador fins a caldera.
S'inclou el buidat de tota la instal.lació.
S'inclou el tall de tuberies d'impulsió i retorn tant després d'agulla
hidràulica a circuits secundari com d'impulsió i retorn a producció
de fred.
S'inclou la neteja de materials de la obra i totes les ajudes necessa‐
ries per tal d'executar les tasques segons indicacions de la direcció
facultativa i de la propietat.
S'inclou el desmuntatge de les sondes existents a circuits d'impul‐
sió i retorn de caldera, la neteja per tornar a instal.lar‐los a les no‐
ves tuberies.
S'inclou desmuntatge de vas d'expansió existent per a posterior
muntatge.
S'inclou el desmuntatge de la xemeneia existent.
S'inclou el transport d'elements que la propietat determini fins a
magatzem d'aquest la resta es portarà a centre de reciclatge.
S'inclou la càrrega, el transport fins a centre de reciclatge i taxes de
disposició de residus a centre autoritzat.
1,00
XPACA104

m2 Desmuntatge de reixa existent/ posterior muntatge i adaptació

Desmuntatge de reixa existent entre sala de calderes i terrassa per a
posterior muntatge de la mateixa. La reixa té unes dimensions de
1,74 mts d'amplada i 2,90 mts d'altura.
Actualment la reixa disposa d'un forat central per a la xemeneia exterior instal.lat a la part cega de la reixa. Es preveu canviar tot el mòdul ceg central de xapa de la reixa adaptant-lo a les dos xemeneies
actuals.
S'inclou nou marc de muntatge encastat a obra, de dimensions
iguals a l'existent
S'inclou tot el material de necessari per al desmuntatge i posterior
muntatge, s'inclou l'ancoratge i el pintat de tota la reixa.
1,00

28 mayo 2018
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

XPACA105

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Adaptació de bancades

Ampliació de bancada existent en 40 cm d'amplada per tota la lon‐
gitud de les mateixes característiques que la bancada existent; se‐
gons nova distribució de nova caldera; s'inclou tot el material ne‐
cessari tant per retirada de material com per execució de parts no‐
ves per a adaptació a noves dimensions . La bancada estarà forma‐
da per tres lames aïllants PKB2 i una llosa de formigó de 11 cm ar‐
mada amb mallat.
S'inclou tot el material i ajudes necessaries per tal d'executar les
tasques segons indicacions de la direcció facultativa i de la propie‐
tat.
1,00
XPACA106

m3 Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
1,00
XPACA107

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,00
XPACA108

pa

Partida alçada en concepte de suportació

Partida alçada en concepte de suportació de tuberias, bombes de
circulació, valvuleria, i separador, formada per perfils de suport galvanitzats instal.lats horitzontalment i verticalment, s'inclouen plaques bases per a recolzament a terra, sostre i a parets. S'inclou
material auxiliar per a instal.lació de recolzaments, guies, subjeccions.
1,00

CA0102

28 mayo 2018
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EE22ZVC1

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Caldera gas natural VIESSMANN model Vitocrossal 100,pot=582kW

Caldera de condensació a gas,VIESSMANN model Vitocrossal 100
o equivalent, de 582 kW, ref. CI10038, formada per 2 cossos de caldera, amb aïllament tèrmic per a cadascuna, construïda amb superfícies de calefacció d'acer inoxidable, regulació de la combustió mitjançant sonda Lambda Pro control, amb 2 cremadors cilíndrics MatriX modulants, amb 2 regulacions de caldera i 2 mòduls de comunicació LON i una regulació en seqqüència; de les següents característiques:
* potència tèrmica útil de la caldera doble a 80/60ºC 582 Kw
* dimensions: 1090 x 1500x1500 mm (longitudxamplexalt)
* pes: 770 Kg
* volum d'aigua: 360 lts
* rendiment estacional P.C.S : fins 98%
* rendiment estacional P.C.I: fins a 109%
S'inclou:
* connexions de fums de 200 mm
* 1 ut d'angle 90º 1 1/4" ref. ZK03155
* 1 ut de vàlvula de seguretat de membrana 1" 6 bars ref. ZK03147
* 2 uts d'accessoris per a funció atmostèric ZK03279
* 1 ut d'equip de neutralització per elevació del valor de pH per sobre de 6,5, de condensats de generadors de calor a gas composat
per 1 dipòsit de plàstic amb tapa, 24 Kg de granulat de neutralització, 5 mts tub especial de condensats DN20, 5 mts tubs DN 25,
abraçadares, per a un rendiment de 210 l/h, temperatura de condensats: 5-60ºC, dimensions 682x400x185 mm, marca GRÜNBECK ref. 7437829
* 1 ut sistema de connexionns hidràuliques DN 65/100 ref. ZK03281
* 2 ut servomotor DN 65 ref. 7637265
* 1 ut Interfaz de comunicació Vitogate 300 (model BM/MB) per a intercnavi entre la regulació Vitotronic i sistemes externs de gestió segons protocols Modbus o BACnet, per a la integració en armari de
control i montatge en carril DIN, que permet: control remot i monitorització dels sistemes de calefacció amb regulacions Vitotronic
Viessman, transmissió d'informacions de les instal.lacions de calefacció, maniobra de la instal.lació ( encesa, modificar valors de consigna), consulta dels valors reals i dels estats de funcionament, reenvio d'avisos d'error i avaria, acces fins a 8 regulacions Vitotronic
fins a 128 punts, interfaz (Bacnet Ethernet/IP o BACnetMSTP per a
la comunició amb controls BMS, Modbus Ethernet o Modbus
RS485 i Viessmann LON) ref. Z013294
* 1 ut mòdul de comunicaió LON, targeta electrònica pel montatge
en la Vitotronic
* 1 ut cable d'interconnexió LON per a intercanvi de dades de les
regulacions. Amb connector RJ45 de 7 mts de longitud, ref.
7144395
* 1 ut resistència terminal per a acabar el bus de sistema, s'utilitzarà una resistència terminal a cadascun dels extrems lliures, ref.
7143497
S'inclou ports, transport, càrrega, descàrrega, posta en funcionament i programació per personal tècnic.
1,00
EE41B572

u

Mòdul extensible llarg p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de
200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat
10,00

28 mayo 2018
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EE41B772

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Colze 15, 30, 45° p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de
200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat
4,00
EE41BB72

u

Derivació T 90° p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 304)/1.4301
(AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 200
mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locada
2,00
EE41BF72

u

Mòdul inspecció p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de
diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
2,00
EE41BK72

u

Estabilitzador tir p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de
200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat
2,00
EE41B172

u

Mòdul recte llarg p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 200
mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat
2,00
ENE2FSE1

u

Separador de llots Sedical SpiroTrap BE150F

Separador de llots Sedical, d'alta eficiència Spiro Trap BE125FM o
equivalent, amb brides de connexionat DN150, per a un cabal de
treball de 100,1 m3/h, pèrdua de càrrega 3 KPa. Connexions amb
brides, DN 150; apte per a temperatures de 110ºC, de dimensions:
690x635x325 mm (altxamplexfons) i 66 Kg.
S'inclou aïllament TB125.
S'inclou suportació mitjançant perfils verticals per al seu muntatge,
connexionat i tot el material necessari per a la seva correcta instal.lació.
1,00
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u
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Bescanviador plaques SEDICAL model UFP-102.2/109 MH 27, 575 kW o equivalent

Bescanviador de plaques d'acer inoxidable SEDICAL model
UFP-102.2/109 MH 27 o equivalent, amb 109 plaques d'acer inoxidable AISI 316-0.5mm L. Juntes NITRIL HT (Fins 110ºC). Connexions hidrauliques Inox. PN 16. Fins a 575 kW a una temperatura
d'impulsió/retorn de 80ºC-70ºC en el primari i 70ºC-75ºC en el secundari. Mono-pas. Pèrdua de càrrega de primari de 13,1KPa i de
34,9KPa en el secundari. Pintura de epoxy al bastidor. S'inclou suportació i subjecció, connexions a tuberia, tot el material necessari
per a la seva connexió i instal.lació.
1,00
ENL2ZHB4

u

Bomba GRUNDFOS TPE 100-240/2 S. B4

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 100-240/2-A-F-A-BQQE S o
equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, potència de 7,5 kW, per a aigua entre 0 i 120°C, amb connexions per brides de 100mm de diàmetre nominal,
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes. S'inclou suportació per al seu muntatge en vertical a muntant.

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B4.
1,00
ENL2ZH6A

u

Bomba GRUNDFOS TPE3 80-180-S. B7

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3 80-180-S o equivalent amb
control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a líquid entre -25 i 120°C, amb connexions per
brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B7.
1,00
EEU4U020

u

Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat
1,00
EF421DZZ

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),168,3x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 168,3 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
30,00
EF421DFC

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),108x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
24,00
EFC18B22

m

Tub PP-R pressió,DN=50x6,9mm,sèrie S 3,2,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment
6,00
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Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=170mm,g=40mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
30,00
EFQ33EPL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=114mm,g=40mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
24,00
EFQ334EK

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=9mm,factor
dif.vapor>=7000superf.baix

Aïllament 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 9 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
6,00
EN43A6F7

u

Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
5,00
EN43A6D7

u

Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
3,00
EN3411P5

u

Vàlvula bola manual sold.,PP-R,DN=50mm,palanca,col.superf.

Vàlvula d'esfera manual soldada, de Polipropilè‐copolímer PP‐R, de
diàmetre nominal 50 mm, amb palanca, col∙locada superficialment
1,00
EN314427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
4,00
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Filtre colador en "Y",+brides,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment
1,00
ENE2D304

u

Filtre colador en "Y",+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment
S'inclou porta brides PPR 125 DN 100
1,00
ENC21050

u

Valv.equilib.brides D150mm,Kvs=420, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat embridada de 150 mm de diàmetre nominal i Kvs=420, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
1,00
ENC21030

u

Valv.equilib.brides D100mm,Kvs=190, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de diàmetre nominal i
Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
S'inclou porta brides PPR 125
1,00
EFM28F30

u

Manig.EPDM+brides,DN=150mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal
150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
2,00
EFM28D30

u

Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
2,00
EN8216F7

u

Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
1,00
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Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
1,00
ENFBU010

u

Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i muntada roscada
2,00
ENFBU020

u

Vàlvula de buidat,DN=1''1/4,16 bar,preu alt,muntada roscada

Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i muntada roscada
3,00
EEU6U001

u

Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
8,00
EEU52552

u

Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=80°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de
65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat
5,00
EEU11113

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat
3,00
EN911177

u

Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N,superf.

Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió
de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
2,00
PPAU15051

pa

Partida alçada en concepte d'aillat de valvuleria i materials

Partida alçada en concepte d'aillament dels col·lectors de impulsió i
retorn presents en la sala de bombes, així com l'aillament de tota la
valvuleria i elements segons la normativa vigent i segons requeriments tècnics normatius. Totalment instal·lat
1,00
PPAUZ8020

pa

Partida alçada pintat i senyalització de canonades sala de bombes

Partida alçada de pintat de les canonades hidràuliques, senyalització sentit de flux ; tot això d'acord amb la normativa vigent ; incloent
l'etiquetatge requerit.
1,00
EEU4U02A

u

Desconnexió i posterior connexió vas expansió existent

Desconnexió i posterior connexió de vas d'expansió existent a instal.lació de secundari de la nova instal.lació. S'inclou tub de connexió, amb connexió de 3/4' de D, i connexió a tub de retorn de la instal.lació general de l'edifici abans de l'agulla hidràulica.
S'inclou tot el material necessari per a la seva instal.lació i connexió.
1,00
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Agulla hidràulica 8"

Agulla hidràulica amb 4 connexions de primari i 2 de secundari,
connexions per a purgador de 3/4", vàlvula de buidat de 1 1/4", sonda de temperatura i termòmetre. Les connexions d'entrada a primari seran embridades i es preveu dos connexions de 5" per a impulsió/retorn de producció de fred i dos connexions de 6" per a tuberia
de 168,3x2 per a impulsió/retorn de producció de calor. Les connexions de sortida a secundari seran embridades de 6" per a tub de
168,3x2 tant per impulsió com per a retorn. L'agulla serà de 8" tindrà un cos d'acer inoxidable pintat amb resines epoxi i anirà totalment aïllat segons els requeriments de la normativa. Es preveu
subministrat en suports de peu.
Les dimensions totals de l'agulla i les separacions entre entrades i
sortides seran les mateixes que les existents.
S'inclou aïllament tèrmic d'escuma elastomèria de 40 mm de gruix i
revestiment d'alumini.
Instal.lat i connectat.
1,00
PPAU1505A

pa

Partida alçada en concepte de connexions

Partida alçada en concepte de connexió a tuberia de producció de
fred, connexió a emplenats existents i connexió a tuberies de secundari.

Es preveu la connexió amb brides a tuberies metàl.liques existents
de producció de fred, connexió de tuberia metàl.lica existent de se‐
cundari a nova tuberia PPR 160
S'inclouen totes les brides, injerts i material necessari per a les connexions.
1,00

CA0103

Instal.lacio de gas

PPAUZ0571

pa

Partida alçada a justificar en concepte a connexió instal·lació de gas a xarxa existent.

Partida alçada a justificar en concepte de connexió de la instal·lació
de gas a la xarxa existent de l'edifici de la sala de calderes i llar de
foc.
1,00
EF52D5B2

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
5,00
EF52C5B2

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
3,00
ENG1U060

u

Vàlvula gas DN40,rosca gas H G1''1/2, junt pla M G2''

Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
2,00
ENG1U070

u

Vàlvula gas DN50,rosca gas H G2'', junt pla M G2''1/2

Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
1,00
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Centraleta electrònica p/detecció gas/2 sensor remot, instal.lad

Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a dos sensor remot, instal.lada
1,00
EM11U020

u

Detector gas natural 2 nivells IP65,munt.superf.

Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment
2,00
EG31F206

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,2x1,

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm2, col.locat en tub
20,00
EG21251H

m

Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment
20,00
E89FGBPB

m

Pintat tub Cu,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.D<=2"

Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2" de diàmetre, com a màxim
8,00

CA0104

Instal.lació elèctrica

XPA01EC1

u

Modificació quadre actual

Modificació de quadre elèctric actual de sala de calderes consistent
en des muntatge de protecció diferencial i magnetotèrmic d'ali‐
mentació a caldera actual i a bomba de primari. S'inclou desconne‐
xió i sanejament de la instal.lació tant a quadre com fins a conne‐
xions actuals.
S'inclou la instal.lació dels següents elements per la protecció de
l'ampliació del quadre:
* 1 interruptor diferencial 40/4/0.3A
* 1 interruptor magnetotèrmic 25A 4P
1,00
EG1AZH07

u

Armari HIMEL ref. CRN-75/250.

Armari metàl.lic HIMEL ref. CRN-75/250 o equivalent, de fixació mural, IP66, construcció monobloc amb laterals formats d'una sola peça perfilada i doblegada, pintat exteriorment i interiorment amb resina de poliéster-epoxi color gris clar RAL-7032, de dimensions
700x500x250 mm. (altxamplexprofunditat) amb xassís HIMEL model DLM-88, s'inclou p.p. de muntatge,col.locat
1,00
EG47Z030

u

Interruptor manual 32A,(4P),ind.visual estat connexió,fix.pres.

Interruptor manual de 32 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió
1,00
EG42429H

u

Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
2,00
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Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN
1,00
EG415D99

u

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 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
3,00
EG47ZC01

u

Commutador manual de 25A, bipolar

Commutador manual de 25A, bipolar, tres posicions, fixat a pressió
2,00
EG47ZG16

u

Commutador manual 1-0-2

Commutador manual en càrrega 1-0-2, de 40 A, bipolar, amb accionament frontal, instal.lat a porta armari, connectat
2,00
EG4RZ003

u

Contactor,25A,4P,NA,p=230V

Contactor de 25 A 4P, circuit de potència de 230 V i comandament
de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa
i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref.
15962 de Merlin Gerin o equivalent, instal.lat
2,00
EG41ZT09

u

Guardamotor 3P,regulable 4-6,3A instal.lat

Guardamotor magnetotermic, regulable de 4 a 6,3 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME10 o equivalent, instal.lat.

1,00
EG41ZT13

u

Guardamotor 3P,regulable 17-23A,instal.lat

Guardamotor magnetotermic, regulable de 17 a 23 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME21 o equivalent, instal.lat.
1,00
EG312544

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x4mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
10,00
EG312534

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
10,00
EG312334

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
28 mayo 2018
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EG312654

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
20,00

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
8,00
EG151512

u

Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment
2,00
EG21H91H

m

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
8,00
EG21H71H

m

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

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 roscada i muntat superficialment
40,00
EG4RZZP1

u

Pilot de senyalització verd

Pilot de senyalització color verd instal.lat a porta armari, connectat
2,00
EG4RZZP2

u

Pilot de senyalització vermell

Pilot de senyalització color vermell instal.lat a porta armari, connectat
2,00
EG2DZC10

m

Safata planxa acer galv. CABLOFIL BP,ala 60mm,ampl.=150mm + tapa

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL
BP ref. 210230 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 150 mm d'amplària, amb tapa TP 150 i part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment
10,00

CA0105

Instal.lació de control

EEV2ZA04

u

Sonda temperatura SAUTER model EGT346F102L100.

Sonda de temperatura SAUTER model EGT346F102L100 o equivalent, de canya, Ni1000. Amb funda de llautó, rosca 1/2" PN16,
rang -30 a 130ºC. IP42, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada
7,00
EEV2ZA03

u

Beina llautó SAUTER mod. 364439225.

Beina de llautó SAUTER model 364439225 o equivalent, de 225
mm., rosca G 1/2", PN16, Tmax 200ºC, muntada
7,00
EEV2ZA0A

u

Desmuntatge/muntatge sonda de temperatura.

Desmuntatge de sonda de temperatura existent Sauter per a posterior muntatge. Amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EEV2ZA05

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1,00

Termòstat temperatura fums SAUTER model TH17F001.

Termòstat de fums amb rearme natural SAUTER model TH17F001
o equivalent, disparament a 240ºC, alimentació 220V, indicació de
temperatura, IP30, muntat i connectat
2,00
EEV5C0X4

u

Programació d'Estacions de Control moduWeb525 i nP Open SAUTER

Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexionat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes,
actuadors, senyals digitals, etc.) Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema. Edició de pàgines web per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no inclós) o remota via internet (connexió
per modem analógic o GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del
client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada
en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.
1,00
EEV2ZA2A

u

Sensor de pressió SAUTER DSU206F002

Sensor de pressió Sauter model DSU206F002 de SAUTER o equivalent, de 0 a 10V, rrang de pressió diferencial 0 a 6 bars. Inclou accessori de connexió i subjecció; instal.lat, connectat i probat..
1,00
EG21H71H

m

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

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 roscada i muntat superficialment
160,00
EG312224

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
80,00
EM43ZA02

m

Conductor blindat,apantallat,2x1,5mm2, lliure halògens

Conductor blindat i apantallat, no propagador de la flama, lliure
d'halògens, baixa emisió de fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de 2x1,5 mm2 i col.locat en tub
80,00
EEV41210

m

Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat
10,00
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EEV2ZAAB

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Desmuntatge, neteja i posterior muntatge vàlvules de dos vies

Desmuntatge de vàlvula de dos vies motoritzada existent a entrada
d'agulla existent per a canvi estiu/hivern. Es preveu el desmuntatge
de les vàlvules existents, neteja, i posterior muntatge, connexió a sistema de control, connexió i proba de funcionament.

S'inclou tots els elements de connexió i subjecció.
3,00
PACONT01

u

Entrega documentació i programació de control

Entrega de documentació de control, consistent en llistat de punts,
esquemes d'instal.lació, manual de programació i de funcionament.
1,00
EEV2ZAVC

u

Vàlvula 2 vies -VQE100F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 2 vies enbridada, model VQE100F300 de SAUTER o equivalent. Cos de fundició, eix i obturador d'acer inoxiddable, PN16, DN100, Kvs=160m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8/20/40 mm.
S'inclou accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i
posta en funcionament.
1,00
EN71ZSSC

u

Servomotor SAUTER model AVM322SF132.

Actuador lineal SAUTER model AVM322SF132 o equivalent. tecnologia SUT amb ajustament de característica de vàlvula i velocitat,
24 V, grau de protecció IP66, carrera de 20 mm, recorregut 6(12)
seg/mm, força 1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i connectat.
2,00
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

02

Seguretat i salut

CA0201

Seguretat i salut

PPAUZ101

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Seguretat i salut de l'obra

Execució de seguretat i salut i prevenció riscos laborals de l'obra.
1,00

28 mayo 2018
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

01

Substitució de calderes

CA0101

Actuacions complementàries

XPACA101

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.534,14

1.534,14

1,00

1.046,44

1.046,44

Desmuntatge de caldera i servei de grua

Desmuntatge i retirada de l'actual caldera sala de calderes. S'inclou
mitjans auxiliar per la retirada de la caldera fins a zona de terrassa
(havent retirat porta metàl.lica, escala de gat manual, i tram de paret d'obra); per tal de poder procedir a la retirada amb grua.

S'inclou servei de grua per a la seva retirada i per la instal.lació de
les noves calderes.
Inclou permisos, gestió i tramitació i taxes per la realització de tot
el servei.
XPACA102

u

Enderroc tancament obra, escala i muntatge

Enderroc de tancament d'obra de 0,68 cm d'amplada i 3 mts d'altura i posterior execució del mateix tancament amb el mateix acabat
que l'actual. S'inclou desmuntatge i posterior muntatge de l'escala
de gat.
S'inclou tot el material necessari per a l'enderroc, desmuntatges,
execució, muntatge, reciclatge i desenrunament.
Tot l'enderroc es realitzarà amb els mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
S'inclou el desmuntatge i posterior instal.lació de tub de desguàs
d'unitat exterior de climatizació que actualment està instal.lat per
l'exterior de la paret.
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

XPACA103

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.055,28

1.055,28

1,00

572,58

572,58

Desmuntatge d'instal.lacions existents

Desmuntatge d'instal.lacions de Caldera format per:
* desmuntatge de tuberies, aïllament, valvuleria, elements de con‐
trol de les instal.lacions hidràuliques de primari; des de caldera fins
a punt de connexió després d'agulla hidràulica abans d'alimentació
a col.lectors. S'inclou el desmuntatge de l'agulla hidràulica i tall a
connexió de l'alimentació de la producció de fred. Inclou desconne‐
xió i desmuntatge de tots els elements tant a nivell hidràulic, com
elèctric i de maniobra, identificació i classificació de tots els ele‐
ments, buidat del circuit, talls de tuberia de connexió i connexió
amb brides a tuberia metàl.lica existent i accessori amb brida per a
nova tuberia PPR 160.
* desmuntatge de la instal.lació de gas des de vàlvula de tall de sor‐
tida de comptador fins a caldera.
S'inclou el buidat de tota la instal.lació.
S'inclou el tall de tuberies d'impulsió i retorn tant després d'agulla
hidràulica a circuits secundari com d'impulsió i retorn a producció
de fred.
S'inclou la neteja de materials de la obra i totes les ajudes necessa‐
ries per tal d'executar les tasques segons indicacions de la direcció
facultativa i de la propietat.
S'inclou el desmuntatge de les sondes existents a circuits d'impul‐
sió i retorn de caldera, la neteja per tornar a instal.lar‐los a les no‐
ves tuberies.
S'inclou desmuntatge de vas d'expansió existent per a posterior
muntatge.
S'inclou el desmuntatge de la xemeneia existent.
S'inclou el transport d'elements que la propietat determini fins a
magatzem d'aquest la resta es portarà a centre de reciclatge.
S'inclou la càrrega, el transport fins a centre de reciclatge i taxes de
disposició de residus a centre autoritzat.
XPACA104

m2 Desmuntatge de reixa existent/ posterior muntatge i adaptació

Desmuntatge de reixa existent entre sala de calderes i terrassa per a
posterior muntatge de la mateixa. La reixa té unes dimensions de
1,74 mts d'amplada i 2,90 mts d'altura.
Actualment la reixa disposa d'un forat central per a la xemeneia exterior instal.lat a la part cega de la reixa. Es preveu canviar tot el mòdul ceg central de xapa de la reixa adaptant-lo a les dos xemeneies
actuals.
S'inclou nou marc de muntatge encastat a obra, de dimensions
iguals a l'existent
S'inclou tot el material de necessari per al desmuntatge i posterior
muntatge, s'inclou l'ancoratge i el pintat de tota la reixa.
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

XPACA105

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

249,95

249,95

1,00

34,77

34,77

1,00

10,30

10,30

1,00

600,00

600,00

TOTAL CA0101 ......................................................................................

5.103,46

Adaptació de bancades

Ampliació de bancada existent en 40 cm d'amplada per tota la lon‐
gitud de les mateixes característiques que la bancada existent; se‐
gons nova distribució de nova caldera; s'inclou tot el material ne‐
cessari tant per retirada de material com per execució de parts no‐
ves per a adaptació a noves dimensions . La bancada estarà forma‐
da per tres lames aïllants PKB2 i una llosa de formigó de 11 cm ar‐
mada amb mallat.
S'inclou tot el material i ajudes necessaries per tal d'executar les
tasques segons indicacions de la direcció facultativa i de la propie‐
tat.
XPACA106

m3 Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
XPACA107

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 170101

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
XPACA108

pa

Partida alçada en concepte de suportació

Partida alçada en concepte de suportació de tuberias, bombes de
circulació, valvuleria, i separador, formada per perfils de suport galvanitzats instal.lats horitzontalment i verticalment, s'inclouen plaques bases per a recolzament a terra, sostre i a parets. S'inclou
material auxiliar per a instal.lació de recolzaments, guies, subjeccions.

CA0102
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EE22ZVC1

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

26.614,74

26.614,74

10,00

140,62

1.406,20

Caldera gas natural VIESSMANN model Vitocrossal 100,pot=582kW

Caldera de condensació a gas,VIESSMANN model Vitocrossal 100
o equivalent, de 582 kW, ref. CI10038, formada per 2 cossos de caldera, amb aïllament tèrmic per a cadascuna, construïda amb superfícies de calefacció d'acer inoxidable, regulació de la combustió mitjançant sonda Lambda Pro control, amb 2 cremadors cilíndrics MatriX modulants, amb 2 regulacions de caldera i 2 mòduls de comunicació LON i una regulació en seqqüència; de les següents característiques:
* potència tèrmica útil de la caldera doble a 80/60ºC 582 Kw
* dimensions: 1090 x 1500x1500 mm (longitudxamplexalt)
* pes: 770 Kg
* volum d'aigua: 360 lts
* rendiment estacional P.C.S : fins 98%
* rendiment estacional P.C.I: fins a 109%
S'inclou:
* connexions de fums de 200 mm
* 1 ut d'angle 90º 1 1/4" ref. ZK03155
* 1 ut de vàlvula de seguretat de membrana 1" 6 bars ref. ZK03147
* 2 uts d'accessoris per a funció atmostèric ZK03279
* 1 ut d'equip de neutralització per elevació del valor de pH per sobre de 6,5, de condensats de generadors de calor a gas composat
per 1 dipòsit de plàstic amb tapa, 24 Kg de granulat de neutralització, 5 mts tub especial de condensats DN20, 5 mts tubs DN 25,
abraçadares, per a un rendiment de 210 l/h, temperatura de condensats: 5-60ºC, dimensions 682x400x185 mm, marca GRÜNBECK ref. 7437829
* 1 ut sistema de connexionns hidràuliques DN 65/100 ref. ZK03281
* 2 ut servomotor DN 65 ref. 7637265
* 1 ut Interfaz de comunicació Vitogate 300 (model BM/MB) per a intercnavi entre la regulació Vitotronic i sistemes externs de gestió segons protocols Modbus o BACnet, per a la integració en armari de
control i montatge en carril DIN, que permet: control remot i monitorització dels sistemes de calefacció amb regulacions Vitotronic
Viessman, transmissió d'informacions de les instal.lacions de calefacció, maniobra de la instal.lació ( encesa, modificar valors de consigna), consulta dels valors reals i dels estats de funcionament, reenvio d'avisos d'error i avaria, acces fins a 8 regulacions Vitotronic
fins a 128 punts, interfaz (Bacnet Ethernet/IP o BACnetMSTP per a
la comunició amb controls BMS, Modbus Ethernet o Modbus
RS485 i Viessmann LON) ref. Z013294
* 1 ut mòdul de comunicaió LON, targeta electrònica pel montatge
en la Vitotronic
* 1 ut cable d'interconnexió LON per a intercanvi de dades de les
regulacions. Amb connector RJ45 de 7 mts de longitud, ref.
7144395
* 1 ut resistència terminal per a acabar el bus de sistema, s'utilitzarà una resistència terminal a cadascun dels extrems lliures, ref.
7143497
S'inclou ports, transport, càrrega, descàrrega, posta en funcionament i programació per personal tècnic.
EE41B572

u

Mòdul extensible llarg p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de
200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EE41B772

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

93,55

374,20

2,00

157,38

314,76

2,00

181,99

363,98

2,00

242,51

485,02

2,00

124,74

249,48

1,00

3.130,52

3.130,52

Colze 15, 30, 45° p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de
200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat
EE41BB72

u

Derivació T 90° p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI 304)/1.4301
(AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 200
mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locada
EE41BF72

u

Mòdul inspecció p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de
diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
EE41BK72

u

Estabilitzador tir p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de
200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat
EE41B172

u

Mòdul recte llarg p/xemeneia ind.,DN=200mm,doble paret+aïllament,1.4301 (AISI
304)/1.4301 (AISI 304),UNE-EN 1856-1,col.

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 200
mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat
ENE2FSE1

u

Separador de llots Sedical SpiroTrap BE150F

Separador de llots Sedical, d'alta eficiència Spiro Trap BE125FM o
equivalent, amb brides de connexionat DN150, per a un cabal de
treball de 100,1 m3/h, pèrdua de càrrega 3 KPa. Connexions amb
brides, DN 150; apte per a temperatures de 110ºC, de dimensions:
690x635x325 mm (altxamplexfons) i 66 Kg.
S'inclou aïllament TB125.
S'inclou suportació mitjançant perfils verticals per al seu muntatge,
connexionat i tot el material necessari per a la seva correcta instal.lació.
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EJACZSI1

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

6.948,17

6.948,17

1,00

4.794,22

4.794,22

1,00

3.662,82

3.662,82

1,00

101,44

101,44

30,00

171,27

5.138,10

24,00

110,18

2.644,32

6,00

11,03

66,18

Bescanviador plaques SEDICAL model UFP-102.2/109 MH 27, 575 kW o equivalent

Bescanviador de plaques d'acer inoxidable SEDICAL model
UFP-102.2/109 MH 27 o equivalent, amb 109 plaques d'acer inoxidable AISI 316-0.5mm L. Juntes NITRIL HT (Fins 110ºC). Connexions hidrauliques Inox. PN 16. Fins a 575 kW a una temperatura
d'impulsió/retorn de 80ºC-70ºC en el primari i 70ºC-75ºC en el secundari. Mono-pas. Pèrdua de càrrega de primari de 13,1KPa i de
34,9KPa en el secundari. Pintura de epoxy al bastidor. S'inclou suportació i subjecció, connexions a tuberia, tot el material necessari
per a la seva connexió i instal.lació.
ENL2ZHB4

u

Bomba GRUNDFOS TPE 100-240/2 S. B4

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 100-240/2-A-F-A-BQQE S o
equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, potència de 7,5 kW, per a aigua entre 0 i 120°C, amb connexions per brides de 100mm de diàmetre nominal,
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes. S'inclou suportació per al seu muntatge en vertical a muntant.

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B4.
ENL2ZH6A

u

Bomba GRUNDFOS TPE3 80-180-S. B7

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3 80-180-S o equivalent amb
control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a líquid entre -25 i 120°C, amb connexions per
brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B7.
EEU4U020

u

Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat
EF421DZZ

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),168,3x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 168,3 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
EF421DFC

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),108x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
EFC18B22

m

Tub PP-R pressió,DN=50x6,9mm,sèrie S 3,2,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EFQ33ETL

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

30,00

29,58

887,40

24,00

21,19

508,56

6,00

5,68

34,08

5,00

270,07

1.350,35

3,00

182,37

547,11

1,00

121,44

121,44

4,00

16,76

67,04

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=170mm,g=40mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33EPL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=114mm,g=40mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ334EK

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=9mm,factor
dif.vapor>=7000superf.baix

Aïllament 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 9 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix
EN43A6F7

u

Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
EN43A6D7

u

Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
EN3411P5

u

Vàlvula bola manual sold.,PP-R,DN=50mm,palanca,col.superf.

Vàlvula d'esfera manual soldada, de Polipropilè‐copolímer PP‐R, de
diàmetre nominal 50 mm, amb palanca, col∙locada superficialment
EN314427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

ENE2F304

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

345,43

345,43

1,00

304,62

304,62

1,00

1.562,08

1.562,08

1,00

653,60

653,60

2,00

125,57

251,14

2,00

77,35

154,70

1,00

313,31

313,31

Filtre colador en "Y",+brides,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment
ENE2D304

u

Filtre colador en "Y",+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment
S'inclou porta brides PPR 125 DN 100
ENC21050

u

Valv.equilib.brides D150mm,Kvs=420, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat embridada de 150 mm de diàmetre nominal i Kvs=420, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
ENC21030

u

Valv.equilib.brides D100mm,Kvs=190, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de diàmetre nominal i
Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
S'inclou porta brides PPR 125
EFM28F30

u

Manig.EPDM+brides,DN=150mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal
150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
EFM28D30

u

Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

EN8216F7

u

Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EN8216D7

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

155,92

155,92

2,00

28,43

56,86

3,00

61,71

185,13

8,00

17,04

136,32

5,00

15,18

75,90

3,00

14,02

42,06

2,00

136,44

272,88

1,00

500,00

500,00

1,00

238,74

238,74

1,00

377,55

377,55

Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
ENFBU010

u

Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i muntada roscada
ENFBU020

u

Vàlvula de buidat,DN=1''1/4,16 bar,preu alt,muntada roscada

Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i muntada roscada
EEU6U001

u

Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
EEU52552

u

Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=80°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de
65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat
EEU11113

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat
EN911177

u

Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N,superf.

Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió
de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
PPAU15051

pa

Partida alçada en concepte d'aillat de valvuleria i materials

Partida alçada en concepte d'aillament dels col·lectors de impulsió i
retorn presents en la sala de bombes, així com l'aillament de tota la
valvuleria i elements segons la normativa vigent i segons requeriments tècnics normatius. Totalment instal·lat
PPAUZ8020

pa

Partida alçada pintat i senyalització de canonades sala de bombes

Partida alçada de pintat de les canonades hidràuliques, senyalització sentit de flux ; tot això d'acord amb la normativa vigent ; incloent
l'etiquetatge requerit.
EEU4U02A

u

Desconnexió i posterior connexió vas expansió existent

Desconnexió i posterior connexió de vas d'expansió existent a instal.lació de secundari de la nova instal.lació. S'inclou tub de connexió, amb connexió de 3/4' de D, i connexió a tub de retorn de la instal.lació general de l'edifici abans de l'agulla hidràulica.
S'inclou tot el material necessari per a la seva instal.lació i connexió.
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EEU2ZUZ1

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

7.111,61

7.111,61

1,00

700,00

700,00

TOTAL CA0102 ......................................................................................

73.247,98

Agulla hidràulica 8"

Agulla hidràulica amb 4 connexions de primari i 2 de secundari,
connexions per a purgador de 3/4", vàlvula de buidat de 1 1/4", sonda de temperatura i termòmetre. Les connexions d'entrada a primari seran embridades i es preveu dos connexions de 5" per a impulsió/retorn de producció de fred i dos connexions de 6" per a tuberia
de 168,3x2 per a impulsió/retorn de producció de calor. Les connexions de sortida a secundari seran embridades de 6" per a tub de
168,3x2 tant per impulsió com per a retorn. L'agulla serà de 8" tindrà un cos d'acer inoxidable pintat amb resines epoxi i anirà totalment aïllat segons els requeriments de la normativa. Es preveu
subministrat en suports de peu.
Les dimensions totals de l'agulla i les separacions entre entrades i
sortides seran les mateixes que les existents.
S'inclou aïllament tèrmic d'escuma elastomèria de 40 mm de gruix i
revestiment d'alumini.
Instal.lat i connectat.
PPAU1505A

pa

Partida alçada en concepte de connexions

Partida alçada en concepte de connexió a tuberia de producció de
fred, connexió a emplenats existents i connexió a tuberies de secundari.

Es preveu la connexió amb brides a tuberies metàl.liques existents
de producció de fred, connexió de tuberia metàl.lica existent de se‐
cundari a nova tuberia PPR 160
S'inclouen totes les brides, injerts i material necessari per a les connexions.

CA0103

Instal.lacio de gas

PPAUZ0571

pa

Partida alçada a justificar en concepte a connexió instal·lació de gas a xarxa existent.

Partida alçada a justificar en concepte de connexió de la instal·lació
de gas a la xarxa existent de l'edifici de la sala de calderes i llar de
foc.
EF52D5B2

m

1,00

150,00

150,00

5,00

25,15

125,75

3,00

20,13

60,39

2,00

75,25

150,50

1,00

159,06

159,06

Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
EF52C5B2

m

Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1,5mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
ENG1U060

u

Vàlvula gas DN40,rosca gas H G1''1/2, junt pla M G2''

Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/2 i junt pla mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
ENG1U070

u

Vàlvula gas DN50,rosca gas H G2'', junt pla M G2''1/2

Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EM12UG30

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

251,34

251,34

2,00

227,85

455,70

20,00

2,00

40,00

20,00

2,46

49,20

8,00

3,87

30,96

TOTAL CA0103 ......................................................................................

1.472,90

Centraleta electrònica p/detecció gas/2 sensor remot, instal.lad

Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a dos sensor remot, instal.lada
EM11U020

u

Detector gas natural 2 nivells IP65,munt.superf.

Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment
EG31F206

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,2x1,

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm2, col.locat en tub
EG21251H

m

Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment
E89FGBPB

m

Pintat tub Cu,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.D<=2"

Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2" de diàmetre, com a màxim

CA0104

Instal.lació elèctrica

XPA01EC1

u

Modificació quadre actual

Modificació de quadre elèctric actual de sala de calderes consistent
en des muntatge de protecció diferencial i magnetotèrmic d'ali‐
mentació a caldera actual i a bomba de primari. S'inclou desconne‐
xió i sanejament de la instal.lació tant a quadre com fins a conne‐
xions actuals.
S'inclou la instal.lació dels següents elements per la protecció de
l'ampliació del quadre:
* 1 interruptor diferencial 40/4/0.3A
* 1 interruptor magnetotèrmic 25A 4P
EG1AZH07

u

1,00

280,20

280,20

1,00

467,64

467,64

1,00

31,58

31,58

Armari HIMEL ref. CRN-75/250.

Armari metàl.lic HIMEL ref. CRN-75/250 o equivalent, de fixació mural, IP66, construcció monobloc amb laterals formats d'una sola peça perfilada i doblegada, pintat exteriorment i interiorment amb resina de poliéster-epoxi color gris clar RAL-7032, de dimensions
700x500x250 mm. (altxamplexprofunditat) amb xassís HIMEL model DLM-88, s'inclou p.p. de muntatge,col.locat

EG47Z030

u

Interruptor manual 32A,(4P),ind.visual estat connexió,fix.pres.

Interruptor manual de 32 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió
EG42429H

u

Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
28 mayo 2018
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EG4242JH

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

85,99

171,98

1,00

154,18

154,18

3,00

32,35

97,05

2,00

15,91

31,82

2,00

79,98

159,96

2,00

36,86

73,72

1,00

64,41

64,41

1,00

83,80

83,80

10,00

2,75

27,50

10,00

2,15

21,50

Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN
EG415D99

u

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 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
EG47ZC01

u

Commutador manual de 25A, bipolar

Commutador manual de 25A, bipolar, tres posicions, fixat a pressió
EG47ZG16

u

Commutador manual 1-0-2

Commutador manual en càrrega 1-0-2, de 40 A, bipolar, amb accionament frontal, instal.lat a porta armari, connectat
EG4RZ003

u

Contactor,25A,4P,NA,p=230V

Contactor de 25 A 4P, circuit de potència de 230 V i comandament
de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa
i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref.
15962 de Merlin Gerin o equivalent, instal.lat
EG41ZT09

u

Guardamotor 3P,regulable 4-6,3A instal.lat

Guardamotor magnetotermic, regulable de 4 a 6,3 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME10 o equivalent, instal.lat.

EG41ZT13

u

Guardamotor 3P,regulable 17-23A,instal.lat

Guardamotor magnetotermic, regulable de 17 a 23 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME21 o equivalent, instal.lat.

EG312544

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x4mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG312534

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

28 mayo 2018

12

PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EG312334

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

20,00

1,83

36,60

8,00

5,43

43,44

2,00

11,72

23,44

8,00

6,97

55,76

40,00

4,38

175,20

2,00

13,71

27,42

2,00

13,71

27,42

10,00

26,27

262,70

TOTAL CA0104 ......................................................................................

2.317,32

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
EG312654

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG151512

u

Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment
EG21H91H

m

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
EG21H71H

m

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

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 roscada i muntat superficialment
EG4RZZP1

u

Pilot de senyalització verd

Pilot de senyalització color verd instal.lat a porta armari, connectat
EG4RZZP2

u

Pilot de senyalització vermell

Pilot de senyalització color vermell instal.lat a porta armari, connectat
EG2DZC10

m

Safata planxa acer galv. CABLOFIL BP,ala 60mm,ampl.=150mm + tapa

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL
BP ref. 210230 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 150 mm d'amplària, amb tapa TP 150 i part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment

28 mayo 2018
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

CA0105

Instal.lació de control

EEV2ZA04

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

7,00

69,43

486,01

7,00

16,18

113,26

1,00

43,54

43,54

2,00

195,07

390,14

1,00

1.700,00

1.700,00

1,00

108,53

108,53

160,00

4,38

700,80

80,00

1,35

108,00

Sonda temperatura SAUTER model EGT346F102L100.

Sonda de temperatura SAUTER model EGT346F102L100 o equivalent, de canya, Ni1000. Amb funda de llautó, rosca 1/2" PN16,
rang -30 a 130ºC. IP42, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada
EEV2ZA03

u

Beina llautó SAUTER mod. 364439225.

Beina de llautó SAUTER model 364439225 o equivalent, de 225
mm., rosca G 1/2", PN16, Tmax 200ºC, muntada

EEV2ZA0A

u

Desmuntatge/muntatge sonda de temperatura.

Desmuntatge de sonda de temperatura existent Sauter per a posterior muntatge. Amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
EEV2ZA05

u

Termòstat temperatura fums SAUTER model TH17F001.

Termòstat de fums amb rearme natural SAUTER model TH17F001
o equivalent, disparament a 240ºC, alimentació 220V, indicació de
temperatura, IP30, muntat i connectat

EEV5C0X4

u

Programació d'Estacions de Control moduWeb525 i nP Open SAUTER

Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexionat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes,
actuadors, senyals digitals, etc.) Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema. Edició de pàgines web per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no inclós) o remota via internet (connexió
per modem analógic o GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del
client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada
en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

EEV2ZA2A

u

Sensor de pressió SAUTER DSU206F002

Sensor de pressió Sauter model DSU206F002 de SAUTER o equivalent, de 0 a 10V, rrang de pressió diferencial 0 a 6 bars. Inclou accessori de connexió i subjecció; instal.lat, connectat i probat..
EG21H71H

m

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

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 roscada i muntat superficialment
EG312224

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

28 mayo 2018
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

EM43ZA02

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

80,00

1,97

157,60

10,00

4,23

42,30

3,00

205,31

615,93

1,00

261,24

261,24

1,00

1.186,91

1.186,91

2,00

335,77

671,54

TOTAL CA0105 ......................................................................................

6.585,80

TOTAL 01.........................................................................................................................................

88.727,46

Conductor blindat,apantallat,2x1,5mm2, lliure halògens

Conductor blindat i apantallat, no propagador de la flama, lliure
d'halògens, baixa emisió de fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de 2x1,5 mm2 i col.locat en tub
EEV41210

m

Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat
EEV2ZAAB

u

Desmuntatge, neteja i posterior muntatge vàlvules de dos vies

Desmuntatge de vàlvula de dos vies motoritzada existent a entrada
d'agulla existent per a canvi estiu/hivern. Es preveu el desmuntatge
de les vàlvules existents, neteja, i posterior muntatge, connexió a sistema de control, connexió i proba de funcionament.

S'inclou tots els elements de connexió i subjecció.
PACONT01

u

Entrega documentació i programació de control

Entrega de documentació de control, consistent en llistat de punts,
esquemes d'instal.lació, manual de programació i de funcionament.
EEV2ZAVC

u

Vàlvula 2 vies -VQE100F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 2 vies enbridada, model VQE100F300 de SAUTER o equivalent. Cos de fundició, eix i obturador d'acer inoxiddable, PN16, DN100, Kvs=160m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8/20/40 mm.
S'inclou accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i
posta en funcionament.
EN71ZSSC

u

Servomotor SAUTER model AVM322SF132.

Actuador lineal SAUTER model AVM322SF132 o equivalent. tecnologia SUT amb ajustament de característica de vàlvula i velocitat,
24 V, grau de protecció IP66, carrera de 20 mm, recorregut 6(12)
seg/mm, força 1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i connectat.

28 mayo 2018
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
P17064 SALA CALDERES
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

02

Seguretat i salut

1.200,00

1.200,00

TOTAL CA0201 ......................................................................................

1.200,00

TOTAL 02.........................................................................................................................................

1.200,00

CA0201

Seguretat i salut

PPAUZ101

u

Seguretat i salut de l'obra

Execució de seguretat i salut i prevenció riscos laborals de l'obra.
1,00

TOTAL.............................................................................................................................................................

28 mayo 2018
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº
0001

CODI

UT

RESUM

E89FGBPB

m

Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb
una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2" de diàmetre, com a màxim

PREU EN LLETRA

IMPORT
3,87

TRES EUROS amb OCHENTA Y SIETE CÈNTIMS
0002

EE22ZVC1

28 mayo 2018

u

Caldera de condensació a gas,VIESSMANN
model Vitocrossal 100 o equivalent, de 582
kW, ref. CI10038, formada per 2 cossos de caldera, amb aïllament tèrmic per a cadascuna,
construïda amb superfícies de calefacció
d'acer inoxidable, regulació de la combustió
mitjançant sonda Lambda Pro control, amb 2
cremadors cilíndrics MatriX modulants, amb 2
regulacions de caldera i 2 mòduls de comunicació LON i una regulació en seqqüència; de les
següents característiques:
* potència tèrmica útil de la caldera doble a
80/60ºC 582 Kw
* dimensions: 1090 x 1500x1500 mm (longitudxamplexalt)
* pes: 770 Kg
* volum d'aigua: 360 lts
* rendiment estacional P.C.S : fins 98%
* rendiment estacional P.C.I: fins a 109%
S'inclou:
* connexions de fums de 200 mm
* 1 ut d'angle 90º 1 1/4" ref. ZK03155
* 1 ut de vàlvula de seguretat de membrana 1"
6 bars ref. ZK03147
* 2 uts d'accessoris per a funció atmostèric
ZK03279
* 1 ut d'equip de neutralització per elevació del
valor de pH per sobre de 6,5, de condensats
de generadors de calor a gas composat per 1
dipòsit de plàstic amb tapa, 24 Kg de granulat
de neutralització, 5 mts tub especial de condensats DN20, 5 mts tubs DN 25, abraçadares,
per a un rendiment de 210 l/h, temperatura de
condensats: 5-60ºC, dimensions 682x400x185
mm, marca GRÜNBECK ref. 7437829
* 1 ut sistema de connexionns hidràuliques DN
65/100 ref. ZK03281
* 2 ut servomotor DN 65 ref. 7637265
* 1 ut Interfaz de comunicació Vitogate 300
(model BM/MB) per a intercnavi entre la regulació Vitotronic i sistemes externs de gestió segons protocols Modbus o BACnet, per a la integració en armari de control i montatge en carril
DIN, que permet: control remot i monitorització
dels sistemes de calefacció amb regulacions
Vitotronic Viessman, transmissió d'informacions de les instal.lacions de calefacció, maniobra de la instal.lació ( encesa, modificar valors
de consigna), consulta dels valors reals i dels
estats de funcionament, reenvio d'avisos
d'error i avaria, acces fins a 8 regulacions Vitotronic fins a 128 punts, interfaz (Bacnet Ethernet/IP o BACnetMSTP per a la comunició amb
controls BMS, Modbus Ethernet o Modbus
RS485 i Viessmann LON) ref. Z013294
* 1 ut mòdul de comunicaió LON, targeta electrònica pel montatge en la Vitotronic
* 1 ut cable d'interconnexió LON per a intercanvi de dades de les regulacions. Amb connector
RJ45 de 7 mts de longitud, ref. 7144395

26.614,74
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

* 1 ut resistència terminal per a acabar el bus
de sistema, s'utilitzarà una resistència terminal
a cadascun dels extrems lliures, ref. 7143497
S'inclou ports, transport, càrrega, descàrrega,
posta en funcionament i programació per personal tècnic.
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS amb
SETENTA Y CUATRO CÈNTIMS
0003

EE41B172

u

124,74

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
CIENTO VEINTICUATRO EUROS amb SETENTA Y
CUATRO CÈNTIMS

0004

EE41B572

u

140,62

Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat
CIENTO CUARENTA EUROS amb SESENTA Y DOS
CÈNTIMS

0005

EE41B772

u

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat

93,55

NOVENTA Y TRES EUROS amb CINCUENTA Y CINCO
CÈNTIMS
0006

EE41BB72

u

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada

157,38

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y
OCHO CÈNTIMS

28 mayo 2018
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº
0007

CODI

UT

RESUM

EE41BF72

u

Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a
la formació de xemeneia individual, de 200 mm
de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca,
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

PREU EN LLETRA

IMPORT
181,99

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS amb NOVENTA Y
NUEVE CÈNTIMS
0008

EE41BK72

u

242,51

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS amb
CINCUENTA Y UN CÈNTIMS

0009

EEU11113

u

14,02

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat
CATORCE EUROS amb DOS CÈNTIMS

0010

EEU2ZUZ1

u

7.111,61

Agulla hidràulica amb 4 connexions de primari
i 2 de secundari, connexions per a purgador de
3/4", vàlvula de buidat de 1 1/4", sonda de temperatura i termòmetre. Les connexions d'entrada a primari seran embridades i es preveu dos
connexions de 5" per a impulsió/retorn de producció de fred i dos connexions de 6" per a tuberia de 168,3x2 per a impulsió/retorn de producció de calor. Les connexions de sortida a
secundari seran embridades de 6" per a tub de
168,3x2 tant per impulsió com per a retorn.
L'agulla serà de 8" tindrà un cos d'acer inoxidable pintat amb resines epoxi i anirà totalment
aïllat segons els requeriments de la normativa.
Es preveu subministrat en suports de peu.
Les dimensions totals de l'agulla i les separacions entre entrades i sortides seran les mateixes que les existents.
S'inclou aïllament tèrmic d'escuma elastomèria
de 40 mm de gruix i revestiment d'alumini.
Instal.lat i connectat.

SIETE MIL CIENTO ONCE EUROS amb SESENTA Y UN
CÈNTIMS
0011

EEU4U020

u

101,44

dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat,
de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat
CIENTO UN EUROS amb CUARENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

28 mayo 2018
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P17064 SALA CALDERES
Nº
0012

CODI

UT

RESUM

EEU4U02A

u

Desconnexió i posterior connexió de vas d'expansió existent a instal.lació de secundari de la
nova instal.lació. S'inclou tub de connexió, amb
connexió de 3/4' de D, i connexió a tub de retorn de la instal.lació general de l'edifici abans
de l'agulla hidràulica.
S'inclou tot el material necessari per a la seva
instal.lació i connexió.

PREU EN LLETRA

IMPORT
377,55

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS amb
CINCUENTA Y CINCO CÈNTIMS
0013

EEU52552

u

15,18

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C,
col·locat roscat
QUINCE EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0014

EEU6U001

u

17,04

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

0015

EEV2ZA03

u

0016

EEV2ZA04

u

16,18

Beina de llautó SAUTER model 364439225 o
equivalent, de 225 mm., rosca G 1/2", PN16,
Tmax 200ºC, muntada
DIECISEIS EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

69,43

Sonda de temperatura SAUTER model
EGT346F102L100 o equivalent, de canya,
Ni1000. Amb funda de llautó, rosca 1/2" PN16,
rang -30 a 130ºC. IP42, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada
SESENTA Y NUEVE EUROS amb CUARENTA Y TRES
CÈNTIMS

0017

EEV2ZA05

u

195,07

Termòstat de fums amb rearme natural SAUTER model TH17F001 o equivalent, disparament a 240ºC, alimentació 220V, indicació de
temperatura, IP30, muntat i connectat
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS amb SIETE
CÈNTIMS

0018

EEV2ZA0A

u

43,54

Desmuntatge de sonda de temperatura existent Sauter per a posterior muntatge. Amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

CUARENTA Y TRES EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO
CÈNTIMS
0019

EEV2ZA2A

u

108,53

Sensor de pressió Sauter model DSU206F002
de SAUTER o equivalent, de 0 a 10V, rrang de
pressió diferencial 0 a 6 bars. Inclou accessori
de connexió i subjecció; instal.lat, connectat i
probat..
CIENTO OCHO EUROS amb CINCUENTA Y TRES
CÈNTIMS

28 mayo 2018
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº
0020

CODI

UT

RESUM

EEV2ZAAB

u

Desmuntatge de vàlvula de dos vies motoritzada existent a entrada d'agulla existent per a
canvi estiu/hivern. Es preveu el desmuntatge
de les vàlvules existents, neteja, i posterior
muntatge, connexió a sistema de control, connexió i proba de funcionament.

PREU EN LLETRA

IMPORT
205,31

S'inclou tots els elements de connexió i subjec‐
ció.
DOSCIENTOS CINCO EUROS amb TREINTA Y UN
CÈNTIMS
0021

EEV2ZAVC

u

1.186,91

Vàlvula de seient de 2 vies enbridada, model
VQE100F300 de SAUTER o equivalent. Cos de
fundició, eix i obturador d'acer inoxiddable,
PN16, DN100, Kvs=160m3/h; Tª -15...150ºC.
Cursa 8/20/40 mm. S'inclou accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS amb NOVENTA Y
UN CÈNTIMS
0022

EEV41210

m

4,23

Cable de comunicacions per a BUS de dades,
2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
CUATRO EUROS amb VEINTITRES CÈNTIMS

0023

EEV5C0X4

u

0024

EF421DFC

m

1.700,00

Programació dels bucles de regulació DDC i
PLC, càrrega de programes a les estacions de
control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexionat dels elements de camp a
l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.) Lliurament d'esquemes de
connexionat, documentació i característiques
tècniques del Sistema. Edició de pàgines web
per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no inclós) o remota via
internet (connexió per modem analógic o GSM,
router DSL, WAN/LAN a compte del client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en marxa de
la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.
MIL SETECIENTOS EUROS

110,18

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment
CIENTO DIEZ EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0025

EF421DZZ

m

171,27

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 168,3 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment
CIENTO SETENTA Y UN EUROS amb VEINTISIETE

28 mayo 2018
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº

CODI

UT

EF52C5B2

m

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

CÈNTIMS
0026

20,13

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
VEINTE EUROS amb TRECE CÈNTIMS

0027

EF52D5B2

m

25,15

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
VEINTICINCO EUROS amb QUINCE CÈNTIMS

0028

EFC18B22

m

0029

EFM28D30

u

11,03

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
ONCE EUROS amb TRES CÈNTIMS

77,35

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
SETENTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y CINCO
CÈNTIMS

0030

EFM28F30

u

125,57

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

CIENTO VEINTICINCO EUROS amb CINCUENTA Y SIETE
CÈNTIMS
0031

EFQ334EK

m

5,68

Aïllament 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 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix
CINCO EUROS amb SESENTA Y OCHO CÈNTIMS

0032

EFQ33EPL

m

21,19

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà
VEINTIUN EUROS amb DIECINUEVE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº
0033

CODI

UT

RESUM

EFQ33ETL

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 170 mm, de 40 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

PREU EN LLETRA

IMPORT
29,58

VEINTINUEVE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO
CÈNTIMS
0034

EG151512

u

0035

EG1AZH07

u

11,72

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment
ONCE EUROS amb SETENTA Y DOS CÈNTIMS

467,64

Armari metàl.lic HIMEL ref. CRN-75/250 o equivalent, de fixació mural, IP66, construcció monobloc amb laterals formats d'una sola peça
perfilada i doblegada, pintat exteriorment i interiorment amb resina de poliéster-epoxi color
gris
clar
RAL-7032,
de
dimensions
700x500x250 mm. (altxamplexprofunditat) amb
xassís HIMEL model DLM-88, s'inclou p.p. de
muntatge,col.locat
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS amb
SESENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0036

EG21251H

m

2,46

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
DOS EUROS amb CUARENTA Y SEIS CÈNTIMS

0037

EG21H71H

m

4,38

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 roscada
i muntat superficialment
CUATRO EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS

0038

EG21H91H

m

6,97

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada
i muntat superficialment
SEIS EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS

0039

EG2DZC10

m

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat
perforat CABLOFIL BP ref. 210230 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 150 mm d'amplària, amb tapa TP 150 i part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment

26,27

VEINTISEIS EUROS amb VEINTISIETE CÈNTIMS

28 mayo 2018
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº
0040

CODI

UT

RESUM

EG312224

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

PREU EN LLETRA

IMPORT
1,35

UN EUROS amb TREINTA Y CINCO CÈNTIMS
0041

EG312334

m

1,83

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
UN EUROS amb OCHENTA Y TRES CÈNTIMS

0042

EG312534

m

2,15

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
DOS EUROS amb QUINCE CÈNTIMS

0043

EG312544

m

2,75

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
DOS EUROS amb SETENTA Y CINCO CÈNTIMS

0044

EG312654

m

5,43

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
CINCO EUROS amb CUARENTA Y TRES CÈNTIMS

0045

EG31F206

m

2,00

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm2, col.locat en tub
DOS EUROS

0046

EG415D99

u

32,35

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN
TREINTA Y DOS EUROS amb TREINTA Y CINCO
CÈNTIMS

0047

EG41ZT09

u

Guardamotor magnetotermic, regulable de 4 a
6,3 A, marca TELEMECANIQUE model
GV2-ME10 o equivalent, instal.lat.

64,41

SESENTA Y CUATRO EUROS amb CUARENTA Y UN
CÈNTIMS
0048

EG41ZT13

28 mayo 2018

u

Guardamotor magnetotermic, regulable de 17
a 23 A, marca TELEMECANIQUE model
GV2-ME21 o equivalent, instal.lat.

83,80
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº

CODI

UT

EG42429H

u

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

OCHENTA Y TRES EUROS amb OCHENTA CÈNTIMS
0049

85,99

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

OCHENTA Y CINCO EUROS amb NOVENTA Y NUEVE
CÈNTIMS
0050

EG4242JH

u

154,18

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS amb
DIECIOCHO CÈNTIMS

0051

EG47Z030

u

31,58

Interruptor manual de 32 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió
TREINTA Y UN EUROS amb CINCUENTA Y OCHO
CÈNTIMS

0052

EG47ZC01

u

0053

EG47ZG16

u

15,91

Commutador manual de 25A, bipolar, tres posicions, fixat a pressió
QUINCE EUROS amb NOVENTA Y UN CÈNTIMS

79,98

Commutador manual en càrrega 1-0-2, de 40
A, bipolar, amb accionament frontal, instal.lat a
porta armari, connectat
SETENTA Y NUEVE EUROS amb NOVENTA Y OCHO
CÈNTIMS

0054

EG4RZ003

u

36,86

Contactor de 25 A 4P, circuit de potència de
230 V i comandament de 230 V, amb indicador
de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i
marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref. 15962 de Merlin Gerin o equivalent, instal.lat

TREINTA Y SEIS EUROS amb OCHENTA Y SEIS CÈNTIMS
0055

EG4RZZP1

u

0056

EG4RZZP2

u

13,71

Pilot de senyalització color verd instal.lat a porta armari, connectat
TRECE EUROS amb SETENTA Y UN CÈNTIMS

13,71

Pilot de senyalització color vermell instal.lat a
porta armari, connectat
TRECE EUROS amb SETENTA Y UN CÈNTIMS

28 mayo 2018
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº
0057

CODI

UT

RESUM

EJACZSI1

u

Bescanviador de plaques d'acer inoxidable SEDICAL model UFP-102.2/109 MH 27 o equivalent, amb 109 plaques d'acer inoxidable AISI
316-0.5mm L. Juntes NITRIL HT (Fins 110ºC).
Connexions hidrauliques Inox. PN 16. Fins a
575 kW a una temperatura d'impulsió/retorn de
80ºC-70ºC en el primari i 70ºC-75ºC en el secundari. Mono-pas. Pèrdua de càrrega de primari de 13,1KPa i de 34,9KPa en el secundari.
Pintura de epoxy al bastidor. S'inclou suportació i subjecció, connexions a tuberia, tot el material necessari per a la seva connexió i instal.lació.

PREU EN LLETRA

IMPORT
6.948,17

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
amb DIECISIETE CÈNTIMS
0058

EM11U020

u

227,85

Detector de gas natural a dos nivells, IP65,
muntat superficialment

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS amb OCHENTA Y
CINCO CÈNTIMS
0059

EM12UG30

u

251,34

Centraleta electrònica per a la detecció de gas,
per a dos sensor remot, instal.lada

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS amb TREINTA Y
CUATRO CÈNTIMS
0060

EM43ZA02

m

1,97

Conductor blindat i apantallat, no propagador
de la flama, lliure d'halògens, baixa emisió de
fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de
2x1,5 mm2 i col.locat en tub
UN EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS

0061

EN314427

u

16,76

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
DIECISEIS EUROS amb SETENTA Y SEIS CÈNTIMS

0062

EN3411P5

u

121,44

Vàlvula d'esfera manual soldada, de Polipropi‐
lè‐copolímer PP‐R, de diàmetre nominal 50
mm, amb palanca, col∙locada superficialment

CIENTO VEINTIUN EUROS amb CUARENTA Y CUATRO
CÈNTIMS
0063

EN43A6D7

u

182,37

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS amb TREINTA Y
SIETE CÈNTIMS

28 mayo 2018
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº
0064

CODI

UT

RESUM

EN43A6F7

u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment

PREU EN LLETRA

IMPORT
270,07

DOSCIENTOS SETENTA EUROS amb SIETE CÈNTIMS
0065

EN71ZSSC

u

335,77

Actuador lineal SAUTER model
AVM322SF132 o equivalent. tecnologia SUT
amb ajustament de característica de vàlvula i
velocitat, 24 V, grau de protecció IP66, carrera
de 20 mm, recorregut 6(12) seg/mm, força
1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i
connectat.
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y SIETE CÈNTIMS

0066

EN8216D7

u

155,92

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS amb NOVENTA Y
DOS CÈNTIMS
0067

EN8216F7

u

313,31

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada
superficialment
TRESCIENTOS TRECE EUROS amb TREINTA Y UN
CÈNTIMS

0068

EN911177

u

Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt,
muntada superficialment

136,44

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS amb CUARENTA Y
CUATRO CÈNTIMS
0069

ENC21030

28 mayo 2018

u

Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de
diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
S'inclou porta brides PPR 125

653,60
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Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS amb
SESENTA CÈNTIMS
0070

ENC21050

u

1.562,08

Vàlvula d'equilibrat embridada de 150 mm
de diàmetre nominal i Kvs=420, de 16 bar
de pressió nominal, de fosa nodular, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS amb OCHO
CÈNTIMS
0071

ENE2D304

u

304,62

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
S'inclou porta brides PPR 125 DN 100

TRESCIENTOS CUATRO EUROS amb SESENTA Y DOS
CÈNTIMS
0072

ENE2F304

u

345,43

Filtre colador en forma de Y amb brides, 150
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS amb
CUARENTA Y TRES CÈNTIMS

0073

ENE2FSE1

u

Separador de llots Sedical, d'alta eficiència Spiro Trap BE125FM o equivalent, amb brides de
connexionat DN150, per a un cabal de treball
de 100,1 m3/h, pèrdua de càrrega 3 KPa. Connexions amb brides, DN 150; apte per a temperatures de 110ºC, de dimensions: 690x635x325
mm (altxamplexfons) i 66 Kg.
S'inclou aïllament TB125.
S'inclou suportació mitjançant perfils verticals
per al seu muntatge, connexionat i tot el material necessari per a la seva correcta instal.lació.

3.130,52

TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS amb CINCUENTA Y
DOS CÈNTIMS
0074

ENFBU010

u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de
PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

28,43

VEINTIOCHO EUROS amb CUARENTA Y TRES CÈNTIMS
0075

ENFBU020

u

Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

61,71

SESENTA Y UN EUROS amb SETENTA Y UN CÈNTIMS
0076

ENG1U060

u

Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1''1/2 i junt pla
mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708

75,25

SETENTA Y CINCO EUROS amb VEINTICINCO CÈNTIMS

28 mayo 2018
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº
0077

CODI

UT

RESUM

ENG1U070

u

Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

PREU EN LLETRA

IMPORT
159,06

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb SEIS
CÈNTIMS
0078

ENL2ZH6A

u

3.662,82

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3
80-180-S o equivalent amb control de velocitat per a
instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a líquid entre -25 i 120°C,
amb connexions per brides de 65 mm de diàmetre
nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb
totes les connexions fetes

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B7.
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS amb
OCHENTA Y DOS CÈNTIMS
0079

ENL2ZHB4

u

4.794,22

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE
100-240/2-A-F-A-BQQE S o equivalent amb control
de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, potència de
7,5 kW, per a aigua entre 0 i 120°C, amb connexions per brides de 100mm de diàmetre nominal,
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les
connexions fetes. S'inclou suportació per al seu muntatge en vertical a muntant.

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B4.
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS amb VEINTIDOS CÈNTIMS
0080

FG1A0929

u

233,49

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS amb CUARENTA
Y NUEVE CÈNTIMS
0081

PACONT01

u

261,24

Entrega de documentació de control, consistent en llistat de punts, esquemes d'instal.lació,
manual de programació i de funcionament.
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS amb
VEINTICUATRO CÈNTIMS

0082

PPAU15051

pa

500,00

Partida alçada en concepte d'aillament dels
col·lectors de impulsió i retorn presents en la
sala de bombes, així com l'aillament de tota la
valvuleria i elements segons la normativa vigent i segons requeriments tècnics normatius.
Totalment instal·lat
QUINIENTOS EUROS

0083

PPAU1505A

pa

700,00

Partida alçada en concepte de connexió a tuberia de producció de fred, connexió a emplenats
existents i connexió a tuberies de secundari.

Es preveu la connexió amb brides a tuberies
metàl.liques existents de producció de fred,
connexió de tuberia metàl.lica existent de se‐
cundari a nova tuberia PPR 160
S'inclouen totes les brides, injerts i material necessari per a les connexions.
SETECIENTOS EUROS
28 mayo 2018
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QUADRE DE PREUS 1
P17064 SALA CALDERES
Nº
0084

CODI

UT

RESUM

PPAUZ0571

pa

Partida alçada a justificar en concepte de connexió de la instal·lació de gas a la xarxa existent
de l'edifici de la sala de calderes i llar de foc.

PREU EN LLETRA

IMPORT
150,00

CIENTO CINCUENTA EUROS
0085

PPAUZ101

u

1.200,00

Execució de seguretat i salut i prevenció riscos laborals de l'obra.
MIL DOSCIENTOS EUROS

0086

PPAUZ8020

pa

238,74

Partida alçada de pintat de les canonades hidràuliques, senyalització sentit de flux ; tot això
d'acord amb la normativa vigent ; incloent l'etiquetatge requerit.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS amb SETENTA
Y CUATRO CÈNTIMS
0087

XPA01EC1

u

280,20

Modificació de quadre elèctric actual de sala
de calderes consistent en des muntatge de pro‐
tecció diferencial i magnetotèrmic d'alimenta‐
ció a caldera actual i a bomba de primari. S'in‐
clou desconnexió i sanejament de la instal.la‐
ció tant a quadre com fins a connexions ac‐
tuals.
S'inclou la instal.lació dels següents elements
per la protecció de l'ampliació del quadre:
* 1 interruptor diferencial 40/4/0.3A
* 1 interruptor magnetotèrmic 25A 4P

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS amb VEINTE CÈNTIMS
0088

XPACA101

u

1.534,14

Desmuntatge i retirada de l'actual caldera sala
de calderes. S'inclou mitjans auxiliar per la retirada de la caldera fins a zona de terrassa (havent retirat porta metàl.lica, escala de gat manual, i tram de paret d'obra); per tal de poder
procedir a la retirada amb grua.

S'inclou servei de grua per a la seva retirada i
per la instal.lació de les noves calderes.
Inclou permisos, gestió i tramitació i taxes per
la realització de tot el servei.
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS amb
CATORCE CÈNTIMS
0089

XPACA102

u

1.046,44

Enderroc de tancament d'obra de 0,68 cm
d'amplada i 3 mts d'altura i posterior execució
del mateix tancament amb el mateix acabat
que l'actual. S'inclou desmuntatge i posterior
muntatge de l'escala de gat.
S'inclou tot el material necessari per a l'enderroc, desmuntatges, execució, muntatge, reciclatge i desenrunament.
Tot l'enderroc es realitzarà amb els mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
S'inclou el desmuntatge i posterior instal.lació
de tub de desguàs d'unitat exterior de climatizació que actualment està instal.lat per l'exterior de la paret.
MIL CUARENTA Y SEIS EUROS amb CUARENTA Y

28 mayo 2018
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P17064 SALA CALDERES
Nº

CODI

UT

XPACA103

u

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

CUATRO CÈNTIMS
0090

Desmuntatge d'instal.lacions de Caldera for‐
mat per:
* desmuntatge de tuberies, aïllament, valvule‐
ria, elements de control de les instal.lacions hi‐
dràuliques de primari; des de caldera fins a
punt de connexió després d'agulla hidràulica
abans d'alimentació a col.lectors. S'inclou el
desmuntatge de l'agulla hidràulica i tall a con‐
nexió de l'alimentació de la producció de fred.
Inclou desconnexió i desmuntatge de tots els
elements tant a nivell hidràulic, com elèctric i
de maniobra, identificació i classificació de tots
els elements, buidat del circuit, talls de tuberia
de connexió i connexió amb brides a tuberia
metàl.lica existent i accessori amb brida per a
nova tuberia PPR 160.
* desmuntatge de la instal.lació de gas des de
vàlvula de tall de sortida de comptador fins a
caldera.
S'inclou el buidat de tota la instal.lació.
S'inclou el tall de tuberies d'impulsió i retorn
tant després d'agulla hidràulica a circuits se‐
cundari com d'impulsió i retorn a producció de
fred.
S'inclou la neteja de materials de la obra i to‐
tes les ajudes necessaries per tal d'executar les
tasques segons indicacions de la direcció facul‐
tativa i de la propietat.
S'inclou el desmuntatge de les sondes exis‐
tents a circuits d'impulsió i retorn de caldera,
la neteja per tornar a instal.lar‐los a les noves
tuberies.
S'inclou desmuntatge de vas d'expansió exis‐
tent per a posterior muntatge.
S'inclou el desmuntatge de la xemeneia exis‐
tent.
S'inclou el transport d'elements que la propie‐
tat determini fins a magatzem d'aquest la res‐
ta es portarà a centre de reciclatge.
S'inclou la càrrega, el transport fins a centre de
reciclatge i taxes de disposició de residus a cen‐
tre autoritzat.

1.055,28

MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS amb VEINTIOCHO
CÈNTIMS

28 mayo 2018
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Nº
0091

CODI

UT

RESUM

XPACA104

m2

Desmuntatge de reixa existent entre sala de calderes i terrassa per a posterior muntatge de la
mateixa. La reixa té unes dimensions de 1,74
mts d'amplada i 2,90 mts d'altura.
Actualment la reixa disposa d'un forat central
per a la xemeneia exterior instal.lat a la part cega de la reixa. Es preveu canviar tot el mòdul
ceg central de xapa de la reixa adaptant-lo a
les dos xemeneies actuals.
S'inclou nou marc de muntatge encastat a
obra, de dimensions iguals a l'existent
S'inclou tot el material de necessari per al desmuntatge i posterior muntatge, s'inclou l'ancoratge i el pintat de tota la reixa.

PREU EN LLETRA

IMPORT
572,58

QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS amb CINCUENTA
Y OCHO CÈNTIMS
0092

XPACA105

u

249,95

Ampliació de bancada existent en 40 cm d'am‐
plada per tota la longitud de les mateixes ca‐
racterístiques que la bancada existent; segons
nova distribució de nova caldera; s'inclou tot el
material necessari tant per retirada de mate‐
rial com per execució de parts noves per a
adaptació a noves dimensions . La bancada es‐
tarà formada per tres lames aïllants PKB2 i una
llosa de formigó de 11 cm armada amb mallat.
S'inclou tot el material i ajudes necessaries per
tal d'executar les tasques segons indicacions
de la direcció facultativa i de la propietat.
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS amb
NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS

0093

XPACA106

m3

34,77

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
TREINTA Y CUATRO EUROS amb SETENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0094

XPACA107

m3

10,30

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
DIEZ EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

0095

XPACA108

pa

600,00

Partida alçada en concepte de suportació de
tuberias, bombes de circulació, valvuleria, i separador, formada per perfils de suport galvanitzats instal.lats horitzontalment i verticalment,
s'inclouen plaques bases per a recolzament a
terra, sostre i a parets. S'inclou material auxiliar per a instal.lació de recolzaments, guies,
subjeccions.
SEISCIENTOS EUROS

28 mayo 2018
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P17064 SALA CALDERES
Nº
0001

0002

CODI

UT

RESUM

E89FGBPB

m

Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb
una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2" de diàmetre, com a màxim

EE22ZVC1

28 mayo 2018

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

3,19
0,68

TOTAL PARTIDA .................................................

3,87

Caldera de condensació a gas,VIESSMANN
model Vitocrossal 100 o equivalent, de 582
kW, ref. CI10038, formada per 2 cossos de caldera, amb aïllament tèrmic per a cadascuna,
construïda amb superfícies de calefacció
d'acer inoxidable, regulació de la combustió
mitjançant sonda Lambda Pro control, amb 2
cremadors cilíndrics MatriX modulants, amb 2
regulacions de caldera i 2 mòduls de comunicació LON i una regulació en seqqüència; de les
següents característiques:
* potència tèrmica útil de la caldera doble a
80/60ºC 582 Kw
* dimensions: 1090 x 1500x1500 mm (longitudxamplexalt)
* pes: 770 Kg
* volum d'aigua: 360 lts
* rendiment estacional P.C.S : fins 98%
* rendiment estacional P.C.I: fins a 109%
S'inclou:
* connexions de fums de 200 mm
* 1 ut d'angle 90º 1 1/4" ref. ZK03155
* 1 ut de vàlvula de seguretat de membrana 1"
6 bars ref. ZK03147
* 2 uts d'accessoris per a funció atmostèric
ZK03279
* 1 ut d'equip de neutralització per elevació del
valor de pH per sobre de 6,5, de condensats
de generadors de calor a gas composat per 1
dipòsit de plàstic amb tapa, 24 Kg de granulat
de neutralització, 5 mts tub especial de condensats DN20, 5 mts tubs DN 25, abraçadares,
per a un rendiment de 210 l/h, temperatura de
condensats: 5-60ºC, dimensions 682x400x185
mm, marca GRÜNBECK ref. 7437829
* 1 ut sistema de connexionns hidràuliques DN
65/100 ref. ZK03281
* 2 ut servomotor DN 65 ref. 7637265
* 1 ut Interfaz de comunicació Vitogate 300
(model BM/MB) per a intercnavi entre la regulació Vitotronic i sistemes externs de gestió segons protocols Modbus o BACnet, per a la integració en armari de control i montatge en carril
DIN, que permet: control remot i monitorització
dels sistemes de calefacció amb regulacions
Vitotronic Viessman, transmissió d'informacions de les instal.lacions de calefacció, maniobra de la instal.lació ( encesa, modificar valors
de consigna), consulta dels valors reals i dels
estats de funcionament, reenvio d'avisos
d'error i avaria, acces fins a 8 regulacions Vitotronic fins a 128 punts, interfaz (Bacnet Ethernet/IP o BACnetMSTP per a la comunició amb
controls BMS, Modbus Ethernet o Modbus
RS485 i Viessmann LON) ref. Z013294
* 1 ut mòdul de comunicaió LON, targeta electrònica pel montatge en la Vitotronic
* 1 ut cable d'interconnexió LON per a intercan1

QUADRE DE PREUS 2
P17064 SALA CALDERES
Nº

CODI

UT

RESUM

IMPORT

vi de dades de les regulacions. Amb connector
RJ45 de 7 mts de longitud, ref. 7144395
* 1 ut resistència terminal per a acabar el bus
de sistema, s'utilitzarà una resistència terminal
a cadascun dels extrems lliures, ref. 7143497
S'inclou ports, transport, càrrega, descàrrega,
posta en funcionament i programació per personal tècnic.

0003

0004

0005

0006

EE41B172

EE41B572

EE41B772

EE41BB72

28 mayo 2018

u

u

u

u

Mà d'obra ..............................................................
Maquinària ............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

696,64
365,35
25.552,75

TOTAL PARTIDA .................................................

26.614,74

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

43,54
81,20

TOTAL PARTIDA .................................................

124,74

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

43,54
97,08

TOTAL PARTIDA .................................................

140,62

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

21,77
71,78

TOTAL PARTIDA .................................................

93,55

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

43,54
113,84

TOTAL PARTIDA .................................................

157,38

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat

Colze de 15, 30 o 45° per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat

Derivació T a 90° per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locada

2
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Nº
0007

0008

0009

0010

0011

CODI

UT

RESUM

EE41BF72

u

Mòdul amb porta per a inspecció i neteja per a
la formació de xemeneia individual, de 200 mm
de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca,
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

EE41BK72

EEU11113

EEU2ZUZ1

EEU4U020

28 mayo 2018

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

21,77
160,22

TOTAL PARTIDA .................................................

181,99

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

21,77
220,74

TOTAL PARTIDA .................................................

242,51

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,46
5,56

TOTAL PARTIDA .................................................

14,02

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

391,86
6.719,75

TOTAL PARTIDA .................................................

7.111,61

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,89
90,55

TOTAL PARTIDA .................................................

101,44

Estabilitzador de tir per a la formació de xemeneia individual, de 200 mm de diàmetre nominal i 260 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament
tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

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

Agulla hidràulica amb 4 connexions de primari
i 2 de secundari, connexions per a purgador de
3/4", vàlvula de buidat de 1 1/4", sonda de temperatura i termòmetre. Les connexions d'entrada a primari seran embridades i es preveu dos
connexions de 5" per a impulsió/retorn de producció de fred i dos connexions de 6" per a tuberia de 168,3x2 per a impulsió/retorn de producció de calor. Les connexions de sortida a
secundari seran embridades de 6" per a tub de
168,3x2 tant per impulsió com per a retorn.
L'agulla serà de 8" tindrà un cos d'acer inoxidable pintat amb resines epoxi i anirà totalment
aïllat segons els requeriments de la normativa.
Es preveu subministrat en suports de peu.
Les dimensions totals de l'agulla i les separacions entre entrades i sortides seran les mateixes que les existents.
S'inclou aïllament tèrmic d'escuma elastomèria
de 40 mm de gruix i revestiment d'alumini.
Instal.lat i connectat.

dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat,
de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

3
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Nº
0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

CODI

UT

RESUM

EEU4U02A

u

Desconnexió i posterior connexió de vas d'expansió existent a instal.lació de secundari de la
nova instal.lació. S'inclou tub de connexió, amb
connexió de 3/4' de D, i connexió a tub de retorn de la instal.lació general de l'edifici abans
de l'agulla hidràulica.
S'inclou tot el material necessari per a la seva
instal.lació i connexió.

EEU52552

EEU6U001

EEV2ZA03

EEV2ZA04

EEV2ZA05

EEV2ZA0A

EEV2ZA2A

28 mayo 2018

u

u

u

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

219,40
158,15

TOTAL PARTIDA .................................................

377,55

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

5,77
9,41

TOTAL PARTIDA .................................................

15,18

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

5,77
11,27

TOTAL PARTIDA .................................................

17,04

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C,
col·locat roscat

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

Beina de llautó SAUTER model 364439225 o
equivalent, de 225 mm., rosca G 1/2", PN16,
Tmax 200ºC, muntada
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

2,05
14,13

TOTAL PARTIDA .................................................

16,18

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

26,13
43,30

TOTAL PARTIDA .................................................

69,43

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

26,13
168,94

TOTAL PARTIDA .................................................

195,07

Mà d'obra ..............................................................

43,54

TOTAL PARTIDA .................................................

43,54

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

26,13
82,40

Sonda de temperatura SAUTER model
EGT346F102L100 o equivalent, de canya,
Ni1000. Amb funda de llautó, rosca 1/2" PN16,
rang -30 a 130ºC. IP42, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Termòstat de fums amb rearme natural SAUTER model TH17F001 o equivalent, disparament a 240ºC, alimentació 220V, indicació de
temperatura, IP30, muntat i connectat

Desmuntatge de sonda de temperatura existent Sauter per a posterior muntatge. Amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Sensor de pressió Sauter model DSU206F002
de SAUTER o equivalent, de 0 a 10V, rrang de
pressió diferencial 0 a 6 bars. Inclou accessori
de connexió i subjecció; instal.lat, connectat i
probat..
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QUADRE DE PREUS 2
P17064 SALA CALDERES
Nº

0020

CODI

EEV2ZAAB

UT

u

RESUM

IMPORT
TOTAL PARTIDA .................................................

108,53

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

65,31
140,00

TOTAL PARTIDA .................................................

205,31

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

42,91
1.144,00

TOTAL PARTIDA .................................................

1.186,91

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,43
3,80

TOTAL PARTIDA .................................................

4,23

Resta d'obra i materials ........................................

1.700,00

TOTAL PARTIDA .................................................

1.700,00

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

17,41
92,77

TOTAL PARTIDA .................................................

110,18

Desmuntatge de vàlvula de dos vies motoritzada existent a entrada d'agulla existent per a
canvi estiu/hivern. Es preveu el desmuntatge
de les vàlvules existents, neteja, i posterior
muntatge, connexió a sistema de control, connexió i proba de funcionament.

S'inclou tots els elements de connexió i subjec‐
ció.

0021

0022

0023

0024

EEV2ZAVC

EEV41210

EEV5C0X4

EF421DFC

28 mayo 2018

u

m

u

m

Vàlvula de seient de 2 vies enbridada, model
VQE100F300 de SAUTER o equivalent. Cos de
fundició, eix i obturador d'acer inoxiddable,
PN16, DN100, Kvs=160m3/h; Tª -15...150ºC.
Cursa 8/20/40 mm. S'inclou accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.

Cable de comunicacions per a BUS de dades,
2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Programació dels bucles de regulació DDC i
PLC, càrrega de programes a les estacions de
control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexionat dels elements de camp a
l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.) Lliurament d'esquemes de
connexionat, documentació i característiques
tècniques del Sistema. Edició de pàgines web
per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no inclós) o remota via
internet (connexió per modem analógic o GSM,
router DSL, WAN/LAN a compte del client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en marxa de
la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment
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QUADRE DE PREUS 2
P17064 SALA CALDERES
Nº
0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

CODI

UT

RESUM

EF421DZZ

m

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 168,3 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

EF52C5B2

EF52D5B2

EFC18B22

EFM28D30

EFM28F30

EFQ334EK

28 mayo 2018

m

m

m

u

u

m

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

17,41
153,86

TOTAL PARTIDA .................................................

171,27

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,71
11,42

TOTAL PARTIDA .................................................

20,13

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

9,80
15,35

TOTAL PARTIDA .................................................

25,15

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

3,48
7,55

TOTAL PARTIDA .................................................

11,03

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

36,57
40,78

TOTAL PARTIDA .................................................

77,35

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

47,90
77,67

TOTAL PARTIDA .................................................

125,57

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

Aïllament 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 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix
6
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Nº

0032

0033

0034

0035

0036

0037

CODI

EFQ33EPL

EFQ33ETL

EG151512

EG1AZH07

EG21251H

EG21H71H

28 mayo 2018

UT

m

m

u

u

m

m

RESUM

IMPORT
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

4,14
1,54

TOTAL PARTIDA .................................................

5,68

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

6,53
14,66

TOTAL PARTIDA .................................................

21,19

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

7,18
22,40

TOTAL PARTIDA .................................................

29,58

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

9,99
1,73

TOTAL PARTIDA .................................................

11,72

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

21,77
445,87

TOTAL PARTIDA .................................................

467,64

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

1,83
0,63

TOTAL PARTIDA .................................................

2,46

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 170 mm, de 40 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

Armari metàl.lic HIMEL ref. CRN-75/250 o equivalent, de fixació mural, IP66, construcció monobloc amb laterals formats d'una sola peça
perfilada i doblegada, pintat exteriorment i interiorment amb resina de poliéster-epoxi color
gris
clar
RAL-7032,
de
dimensions
700x500x250 mm. (altxamplexprofunditat) amb
xassís HIMEL model DLM-88, s'inclou p.p. de
muntatge,col.locat

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

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 roscada
i muntat superficialment
7

QUADRE DE PREUS 2
P17064 SALA CALDERES
Nº

0038

0039

0040

0041

0042

0043

CODI

EG21H91H

EG2DZC10

EG312224

EG312334

EG312534

EG312544

28 mayo 2018

UT

m

m

m

m

m

m

RESUM

IMPORT
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

1,94
2,44

TOTAL PARTIDA .................................................

4,38

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

2,10
4,87

TOTAL PARTIDA .................................................

6,97

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada
i muntat superficialment

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat
perforat CABLOFIL BP ref. 210230 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 150 mm d'amplària, amb tapa TP 150 i part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

2,80
23,47

TOTAL PARTIDA .................................................

26,27

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,66
0,69

TOTAL PARTIDA .................................................

1,35

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,66
1,17

TOTAL PARTIDA .................................................

1,83

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,66
1,49

TOTAL PARTIDA .................................................

2,15

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,66
2,09

TOTAL PARTIDA .................................................

2,75

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-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 RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
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Nº
0044

0045

0046

0047

0048

0049

CODI

UT

RESUM

EG312654

m

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

EG31F206

EG415D99

EG41ZT09

EG41ZT13

EG42429H

28 mayo 2018

m

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

1,74
3,69

TOTAL PARTIDA .................................................

5,43

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,66
1,34

TOTAL PARTIDA .................................................

2,00

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,71
23,64

TOTAL PARTIDA .................................................

32,35

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm2, col.locat en tub

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

Guardamotor magnetotermic, regulable de 4 a
6,3 A, marca TELEMECANIQUE model
GV2-ME10 o equivalent, instal.lat.
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,71
55,70

TOTAL PARTIDA .................................................

64,41

Guardamotor magnetotermic, regulable de 17
a 23 A, marca TELEMECANIQUE model
GV2-ME21 o equivalent, instal.lat.
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,71
75,09

TOTAL PARTIDA .................................................

83,80

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

12,17
73,82

TOTAL PARTIDA .................................................

85,99

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
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Nº
0050

0051

0052

0053

0054

0055

0056

CODI

UT

RESUM

EG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

EG47Z030

EG47ZC01

EG47ZG16

EG4RZ003

EG4RZZP1

EG4RZZP2

28 mayo 2018

u

u

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

15,63
138,55

TOTAL PARTIDA .................................................

154,18

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

5,63
25,95

TOTAL PARTIDA .................................................

31,58

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

3,33
12,58

TOTAL PARTIDA .................................................

15,91

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

5,63
74,35

TOTAL PARTIDA .................................................

79,98

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,71
28,15

TOTAL PARTIDA .................................................

36,86

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,71
5,00

TOTAL PARTIDA .................................................

13,71

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,71
5,00

TOTAL PARTIDA .................................................

13,71

Interruptor manual de 32 A, tetrapolar, de seccionament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

Commutador manual de 25A, bipolar, tres posicions, fixat a pressió

Commutador manual en càrrega 1-0-2, de 40
A, bipolar, amb accionament frontal, instal.lat a
porta armari, connectat

Contactor de 25 A 4P, circuit de potència de
230 V i comandament de 230 V, amb indicador
de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i
marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref. 15962 de Merlin Gerin o equivalent, instal.lat

Pilot de senyalització color verd instal.lat a porta armari, connectat

Pilot de senyalització color vermell instal.lat a
porta armari, connectat
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QUADRE DE PREUS 2
P17064 SALA CALDERES
Nº
0057

0058

0059

0060

0061

0062

0063

CODI

UT

RESUM

EJACZSI1

u

Bescanviador de plaques d'acer inoxidable SEDICAL model UFP-102.2/109 MH 27 o equivalent, amb 109 plaques d'acer inoxidable AISI
316-0.5mm L. Juntes NITRIL HT (Fins 110ºC).
Connexions hidrauliques Inox. PN 16. Fins a
575 kW a una temperatura d'impulsió/retorn de
80ºC-70ºC en el primari i 70ºC-75ºC en el secundari. Mono-pas. Pèrdua de càrrega de primari de 13,1KPa i de 34,9KPa en el secundari.
Pintura de epoxy al bastidor. S'inclou suportació i subjecció, connexions a tuberia, tot el material necessari per a la seva connexió i instal.lació.

EM11U020

EM12UG30

EM43ZA02

EN314427

EN3411P5

EN43A6D7

28 mayo 2018

u

u

m

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

130,62
6.817,55

TOTAL PARTIDA .................................................

6.948,17

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,45
217,40

TOTAL PARTIDA .................................................

227,85

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

28,69
222,65

TOTAL PARTIDA .................................................

251,34

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,87
1,10

TOTAL PARTIDA .................................................

1,97

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

7,18
9,58

TOTAL PARTIDA .................................................

16,76

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

21,77
99,67

TOTAL PARTIDA .................................................

121,44

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

36,57
145,80

Detector de gas natural a dos nivells, IP65,
muntat superficialment

Centraleta electrònica per a la detecció de gas,
per a dos sensor remot, instal.lada

Conductor blindat i apantallat, no propagador
de la flama, lliure d'halògens, baixa emisió de
fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de
2x1,5 mm2 i col.locat en tub

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

Vàlvula d'esfera manual soldada, de Polipropi‐
lè‐copolímer PP‐R, de diàmetre nominal 50
mm, amb palanca, col∙locada superficialment

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment
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Nº

0064

0065

0066

0067

0068

CODI

EN43A6F7

EN71ZSSC

EN8216D7

EN8216F7

EN911177

28 mayo 2018

UT

u

u

u

u

u

RESUM

IMPORT
TOTAL PARTIDA .................................................

182,37

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

47,90
222,17

TOTAL PARTIDA .................................................

270,07

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

21,77
314,00

TOTAL PARTIDA .................................................

335,77

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

36,57
119,35

TOTAL PARTIDA .................................................

155,92

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

47,90
265,41

TOTAL PARTIDA .................................................

313,31

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,89
125,55

TOTAL PARTIDA .................................................

136,44

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment

Actuador lineal SAUTER model
AVM322SF132 o equivalent. tecnologia SUT
amb ajustament de característica de vàlvula i
velocitat, 24 V, grau de protecció IP66, carrera
de 20 mm, recorregut 6(12) seg/mm, força
1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i
connectat.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt,
muntada superficialment
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QUADRE DE PREUS 2
P17064 SALA CALDERES
Nº
0069

0070

0071

0072

0073

0074

CODI

UT

RESUM

ENC21030

u

Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de
diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
S'inclou porta brides PPR 125

ENC21050

ENE2D304

ENE2F304

ENE2FSE1

ENFBU010

28 mayo 2018

u

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

65,31
588,29

TOTAL PARTIDA .................................................

653,60

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

121,63
1.440,45

TOTAL PARTIDA .................................................

1.562,08

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

36,57
268,05

TOTAL PARTIDA .................................................

304,62

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

47,90
297,53

TOTAL PARTIDA .................................................

345,43

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

130,62
2.999,90

TOTAL PARTIDA .................................................

3.130,52

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,89
17,54

Vàlvula d'equilibrat embridada de 150 mm
de diàmetre nominal i Kvs=420, de 16 bar
de pressió nominal, de fosa nodular, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
S'inclou porta brides PPR 125 DN 100

Filtre colador en forma de Y amb brides, 150
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

Separador de llots Sedical, d'alta eficiència Spiro Trap BE125FM o equivalent, amb brides de
connexionat DN150, per a un cabal de treball
de 100,1 m3/h, pèrdua de càrrega 3 KPa. Connexions amb brides, DN 150; apte per a temperatures de 110ºC, de dimensions: 690x635x325
mm (altxamplexfons) i 66 Kg.
S'inclou aïllament TB125.
S'inclou suportació mitjançant perfils verticals
per al seu muntatge, connexionat i tot el material necessari per a la seva correcta instal.lació.

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de
PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada
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QUADRE DE PREUS 2
P17064 SALA CALDERES
Nº

0075

0076

0077

0078

CODI

ENFBU020

ENG1U060

ENG1U070

ENL2ZH6A

UT

u

u

u

u

RESUM

IMPORT
TOTAL PARTIDA .................................................

28,43

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,89
50,82

TOTAL PARTIDA .................................................

61,71

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,89
64,36

TOTAL PARTIDA .................................................

75,25

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

13,06
146,00

TOTAL PARTIDA .................................................

159,06

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

130,62
3.532,20

TOTAL PARTIDA .................................................

3.662,82

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

130,62
4.663,60

TOTAL PARTIDA .................................................

4.794,22

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

15,24
218,25

TOTAL PARTIDA .................................................

233,49

Mà d'obra ..............................................................

261,24

Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1''1/2 i junt pla
mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708

Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G 2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3
80-180-S o equivalent amb control de velocitat per a
instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, per a líquid entre -25 i 120°C,
amb connexions per brides de 65 mm de diàmetre
nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb
totes les connexions fetes

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B7.

0079

ENL2ZHB4

u

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE
100-240/2-A-F-A-BQQE S o equivalent amb control
de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació trifàsica de 400V, potència de
7,5 kW, per a aigua entre 0 i 120°C, amb connexions per brides de 100mm de diàmetre nominal,
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les
connexions fetes. S'inclou suportació per al seu muntatge en vertical a muntant.

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B4.

0080

0081

FG1A0929

PACONT01

28 mayo 2018

u

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei exterior, fixat a
columna

Entrega de documentació de control, consistent en llistat de punts, esquemes d'instal.lació,
manual de programació i de funcionament.
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QUADRE DE PREUS 2
P17064 SALA CALDERES
Nº

0082

0083

CODI

PPAU15051

PPAU1505A

UT

pa

pa

RESUM

IMPORT
TOTAL PARTIDA .................................................

261,24

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................

500,00

TOTAL PARTIDA .................................................

500,00

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................

700,00

TOTAL PARTIDA .................................................

700,00

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................

150,00

TOTAL PARTIDA .................................................

150,00

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................

1.200,00

TOTAL PARTIDA .................................................

1.200,00

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................

238,74

TOTAL PARTIDA .................................................

238,74

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

112,11
168,09

TOTAL PARTIDA .................................................

280,20

Partida alçada en concepte d'aillament dels
col·lectors de impulsió i retorn presents en la
sala de bombes, així com l'aillament de tota la
valvuleria i elements segons la normativa vigent i segons requeriments tècnics normatius.
Totalment instal·lat

Partida alçada en concepte de connexió a tuberia de producció de fred, connexió a emplenats
existents i connexió a tuberies de secundari.

Es preveu la connexió amb brides a tuberies
metàl.liques existents de producció de fred,
connexió de tuberia metàl.lica existent de se‐
cundari a nova tuberia PPR 160
S'inclouen totes les brides, injerts i material necessari per a les connexions.

0084

0085

0086

0087

PPAUZ0571

PPAUZ101

PPAUZ8020

XPA01EC1

28 mayo 2018

pa

u

pa

u

Partida alçada a justificar en concepte de connexió de la instal·lació de gas a la xarxa existent
de l'edifici de la sala de calderes i llar de foc.

Execució de seguretat i salut i prevenció riscos laborals de l'obra.

Partida alçada de pintat de les canonades hidràuliques, senyalització sentit de flux ; tot això
d'acord amb la normativa vigent ; incloent l'etiquetatge requerit.

Modificació de quadre elèctric actual de sala
de calderes consistent en des muntatge de pro‐
tecció diferencial i magnetotèrmic d'alimenta‐
ció a caldera actual i a bomba de primari. S'in‐
clou desconnexió i sanejament de la instal.la‐
ció tant a quadre com fins a connexions ac‐
tuals.
S'inclou la instal.lació dels següents elements
per la protecció de l'ampliació del quadre:
* 1 interruptor diferencial 40/4/0.3A
* 1 interruptor magnetotèrmic 25A 4P
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QUADRE DE PREUS 2
P17064 SALA CALDERES
Nº
0088

CODI

UT

RESUM

XPACA101

u

Desmuntatge i retirada de l'actual caldera sala
de calderes. S'inclou mitjans auxiliar per la retirada de la caldera fins a zona de terrassa (havent retirat porta metàl.lica, escala de gat manual, i tram de paret d'obra); per tal de poder
procedir a la retirada amb grua.

IMPORT

S'inclou servei de grua per a la seva retirada i
per la instal.lació de les noves calderes.
Inclou permisos, gestió i tramitació i taxes per
la realització de tot el servei.

0089

XPACA102

28 mayo 2018

u

Mà d'obra ..............................................................
Maquinària ............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

553,44
730,70
250,00

TOTAL PARTIDA .................................................

1.534,14

Mà d'obra ..............................................................
Maquinària ............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

831,73
1,41
213,30

TOTAL PARTIDA .................................................

1.046,44

Enderroc de tancament d'obra de 0,68 cm
d'amplada i 3 mts d'altura i posterior execució
del mateix tancament amb el mateix acabat
que l'actual. S'inclou desmuntatge i posterior
muntatge de l'escala de gat.
S'inclou tot el material necessari per a l'enderroc, desmuntatges, execució, muntatge, reciclatge i desenrunament.
Tot l'enderroc es realitzarà amb els mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
S'inclou el desmuntatge i posterior instal.lació
de tub de desguàs d'unitat exterior de climatizació que actualment està instal.lat per l'exterior de la paret.
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P17064 SALA CALDERES
Nº
0090

CODI

UT

RESUM

XPACA103

u

Desmuntatge d'instal.lacions de Caldera for‐
mat per:
* desmuntatge de tuberies, aïllament, valvule‐
ria, elements de control de les instal.lacions hi‐
dràuliques de primari; des de caldera fins a
punt de connexió després d'agulla hidràulica
abans d'alimentació a col.lectors. S'inclou el
desmuntatge de l'agulla hidràulica i tall a con‐
nexió de l'alimentació de la producció de fred.
Inclou desconnexió i desmuntatge de tots els
elements tant a nivell hidràulic, com elèctric i
de maniobra, identificació i classificació de tots
els elements, buidat del circuit, talls de tuberia
de connexió i connexió amb brides a tuberia
metàl.lica existent i accessori amb brida per a
nova tuberia PPR 160.
* desmuntatge de la instal.lació de gas des de
vàlvula de tall de sortida de comptador fins a
caldera.
S'inclou el buidat de tota la instal.lació.
S'inclou el tall de tuberies d'impulsió i retorn
tant després d'agulla hidràulica a circuits se‐
cundari com d'impulsió i retorn a producció de
fred.
S'inclou la neteja de materials de la obra i to‐
tes les ajudes necessaries per tal d'executar les
tasques segons indicacions de la direcció facul‐
tativa i de la propietat.
S'inclou el desmuntatge de les sondes exis‐
tents a circuits d'impulsió i retorn de caldera,
la neteja per tornar a instal.lar‐los a les noves
tuberies.
S'inclou desmuntatge de vas d'expansió exis‐
tent per a posterior muntatge.
S'inclou el desmuntatge de la xemeneia exis‐
tent.
S'inclou el transport d'elements que la propie‐
tat determini fins a magatzem d'aquest la res‐
ta es portarà a centre de reciclatge.
S'inclou la càrrega, el transport fins a centre de
reciclatge i taxes de disposició de residus a cen‐
tre autoritzat.

28 mayo 2018

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................

1.055,28

TOTAL PARTIDA .................................................

1.055,28
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QUADRE DE PREUS 2
P17064 SALA CALDERES
Nº
0091

0092

0093

0094

0095

CODI

UT

RESUM

XPACA104

m2

Desmuntatge de reixa existent entre sala de calderes i terrassa per a posterior muntatge de la
mateixa. La reixa té unes dimensions de 1,74
mts d'amplada i 2,90 mts d'altura.
Actualment la reixa disposa d'un forat central
per a la xemeneia exterior instal.lat a la part cega de la reixa. Es preveu canviar tot el mòdul
ceg central de xapa de la reixa adaptant-lo a
les dos xemeneies actuals.
S'inclou nou marc de muntatge encastat a
obra, de dimensions iguals a l'existent
S'inclou tot el material de necessari per al desmuntatge i posterior muntatge, s'inclou l'ancoratge i el pintat de tota la reixa.

XPACA105

XPACA106

XPACA107

XPACA108

28 mayo 2018

u

m3

m3

pa

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Maquinària ............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

384,13
0,01
188,44

TOTAL PARTIDA .................................................

572,58

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

198,44
51,51

TOTAL PARTIDA .................................................

249,95

Mà d'obra ..............................................................
Maquinària ............................................................

14,71
20,06

TOTAL PARTIDA .................................................

34,77

Resta d'obra i materials ........................................

10,30

TOTAL PARTIDA .................................................

10,30

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................

600,00

TOTAL PARTIDA .................................................

600,00

Ampliació de bancada existent en 40 cm d'am‐
plada per tota la longitud de les mateixes ca‐
racterístiques que la bancada existent; segons
nova distribució de nova caldera; s'inclou tot el
material necessari tant per retirada de mate‐
rial com per execució de parts noves per a
adaptació a noves dimensions . La bancada es‐
tarà formada per tres lames aïllants PKB2 i una
llosa de formigó de 11 cm armada amb mallat.
S'inclou tot el material i ajudes necessaries per
tal d'executar les tasques segons indicacions
de la direcció facultativa i de la propietat.

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Partida alçada en concepte de suportació de
tuberias, bombes de circulació, valvuleria, i separador, formada per perfils de suport galvanitzats instal.lats horitzontalment i verticalment,
s'inclouen plaques bases per a recolzament a
terra, sostre i a parets. S'inclou material auxiliar per a instal.lació de recolzaments, guies,
subjeccions.
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10 PLÀNOLS
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I 08
I09
I10
I11

Situació i emplaçament
Estat Actual. Planta cotes
Estat Actual. Instal.lació existent.
Estat Actual. Fotografies
Estat Actual. Desmuntatges i Actuacions
Estat Actual. Desmuntatge
Nova Instal.lació
Esquema hidràulic
Esquema elèctric
Instal.lació de gas
Instal.lació elèctrica
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