PROJECTE EXECUTIU
PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CENTRAL TÈRMICA DE
BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA CALENTA PER LA
CALEFACCIÓ DEL CENTRE CULTURAL LES MONGES I DEL
CEIP PAU CLARÍS DE LA SEU D’URGELL
VOLUM Nº3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Titular :

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Emplaçament:

Plaça de les Monges, nº2
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)

C/ Acadèmia, núm. 2, Tel. 973 28 09 80 / 25002 LLEIDA

PROJECTE EXECUTIU
PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CENTRAL
TÈRMICA DE BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA CALENTA PER LA CALEFACCIÓ
DEL CENTRE CULTURAL LES MONGES I DEL
CEIP PAU CLARÍS DE LA SEU D’URGELL
VOLUM Nº3. PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CENTRAL TÈRMICA DE BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA CALENTA PER LA CALEFACCIÓ DEL CENTRE CULTURAL LES MONGES I DEL CEIP PAU
CLARÍS DE LA SEU D’URGELL
B ‐ MATERIALS .................................................................................. 3
B06 ‐ FORMIGONS DE COMPRA ..................................................................... 3
B065 ‐ FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR ........................................................ 3
B07 ‐ MORTERS DE COMPRA ....................................................................... 9
B08 ‐ ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES .................... 13
B081 ‐ ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES ...................................... 13
B09 ‐ ADHESIUS ............................................................................... 21
B090 ‐ ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL .......................................................... 21
B0A ‐ FERRETERIA ............................................................................. 23
B0A1 ‐ FILFERROS ............................................................................ 23
B0A3 ‐ CLAUS .............................................................................. 24
B0A4 ‐ VISOS ............................................................................... 25
B0A6 ‐ TACS I VISOS .......................................................................... 26
B0A7 ‐ ABRAÇADORES ......................................................................... 27
BE ‐ MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA ......................... 28
BEU ‐ MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA ............... 28
BEU1 ‐ PURGADORS AUTOMATICS................................................................. 28
BEU5 ‐ TERMÒMETRES ........................................................................ 28
BEU6 ‐ MANÒMETRES ......................................................................... 29
BEV ‐ CONTROL ............................................................................... 29
BEV4 ‐ CABLEJAT INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL ............................................... 29
BFQ ‐ AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS .............................................................. 30
BFQ3 ‐ AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES .................................... 30
BFR ‐ RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS ................................................................ 31
BFW ‐ ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS ................................................ 32
BFY ‐ ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS ................................................ 32
BFYQ ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS DE TUBS ..................... 33
BG ‐ MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES ....................................................... 33
BG1 ‐ CAIXES I ARMARIS ......................................................................... 33
BG15 ‐ CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES ........................................................... 33
BG2 ‐ TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES .............................................. 34
BG22 ‐ TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS .................................................... 34
BG2D ‐ SAFATES METÀL∙LIQUES .................................................................. 35
BG3 ‐ CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA ...................................................... 36
BG31 ‐ CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV ......................................................... 36
BG32 ‐ CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1‐K ......................................... 38
BG38 ‐ CONDUCTORS DE COURE NUS .............................................................. 39
BG4 ‐ APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT ....................................................... 39
BG41 ‐ INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS ........................................................... 39
BGW ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES ................................. 42
BGW2 ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS ......................................... 42
BGW3 ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA ...................... 43
BGW4 ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ .................................. 44
BGW6 ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES .......................................... 44
BJ ‐ MATERIALS PER A INSTAL∙LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS .................................. 45
BJ6 ‐ EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES ............................................................ 45
BJ68 ‐ EQUIPS SEPARADORS DE MICROBOMBOLLES D'AIRE I LLOTS ........................................... 45
BJM ‐ ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ ..................................................... 46
BJM1 ‐ COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES ................................. 46
BN ‐ VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ ............................................................ 47
BN3 ‐ VÀLVULES D'ESFERA ........................................................................ 47
BN31 ‐ VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA ..................................................... 47
BN32 ‐ VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES ..................................................... 48
BN4 ‐ VÀLVULES DE PAPALLONA .................................................................... 48
BN7 ‐ VÀLVULES DE REGULACIÓ .................................................................... 49
BN71 ‐ VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES ....................................................... 49
BN8 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ ..................................................................... 50
BN81 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA ................................................. 50
BN82 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB BRIDES ................................................. 50
BN9 ‐ VÀLVULES DE SEGURETAT .................................................................... 51
BN91 ‐ VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB ROSCA ......................................... 51
BNE ‐ FILTRES COLADORS ........................................................................ 52

1

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CENTRAL TÈRMICA DE BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA CALENTA PER LA CALEFACCIÓ DEL CENTRE CULTURAL LES MONGES I DEL CEIP PAU
CLARÍS DE LA SEU D’URGELL
BNG ‐ VÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS DE GAS ......................................................... 53
D ‐ ELEMENTS COMPOSTOS ........................................................................ 55
D0 ‐ ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS .................................................................. 55
D03 ‐ GRANULATS ............................................................................. 55
D039 ‐ SORRES‐CIMENT ........................................................................ 55
D07 ‐ MORTERS I PASTES ........................................................................ 55
D070 ‐ MORTERS SENSE ADDITIUS ................................................................. 55
D071 ‐ MORTERS AMB ADDITIUS .................................................................. 56
D0B ‐ ACER FERRALLAT O TREBALLAT ................................................................ 57
EG ‐ INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES ................................................................... 58
EG1 ‐ CAIXES I ARMARIS ......................................................................... 58
EG12 ‐ CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT ............................................................... 58
EG14 ‐ CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ ....................................................... 59
EG2 ‐ TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES .............................................. 60
EG2D ‐ SAFATES METÀL∙LIQUES .................................................................. 60
EG2DB ‐ SAFATES METÀL.LIQUES ........................................................................................................................................................ 61
EG4 ‐ APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT........................................................
EG41 ‐ INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS ...........................................................
EG42 ‐ INTERRUPTORS DIFERENCIALS ..............................................................
EJM ‐ ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ .....................................................
EJM1 ‐ COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES .................................
EJMB ‐ MESURADORS DE CABAL ..................................................................
EN ‐ VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ ............................................................
EN3 ‐ VÀLVULES D'ESFERA ........................................................................
EN31 ‐ VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES ......................................................
EN32 ‐ VÀLVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES ....................................................
EN7 ‐ VÀLVULES DE REGULACIÓ ....................................................................
EN71 ‐ VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES .......................................................
EN8 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ .....................................................................
EN81 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES ..................................................
EN82 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES ................................................
EN9 ‐ VÀLVULES DE SEGURETAT ....................................................................
EN91 ‐ VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT ROSCADES ..........................................
ENC ‐ VÀLVULES D'EQUILIBRAT ....................................................................
ENE ‐ FILTRES COLADORS ........................................................................
ENG ‐ VÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS DE GAS .........................................................
ENG6 ‐ ELECTROVÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS DE GAS.................................................
EY ‐ AJUDES DEL RAM DE PALETA .....................................................................
EY0 ‐ AJUDES DEL RAM DE PALETA ..................................................................
EY01 ‐ REGATES .............................................................................
F ‐ PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ .................................................................
FF ‐ TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS ............................................................
FFB ‐ TUBS DE POLIETILÈ .........................................................................
FFB2 ‐ TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA.........................................................
K ‐ PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ‐RESTAURACIÓ D'EDI ..................................................
K2 ‐ DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS......................................
K21 ‐ ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES................................................
K213 ‐ ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS ....................................................
K214 ‐ DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES ...................................................
K215 ‐ DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES .....................................................
K216 ‐ DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES .........................................
K218 ‐ DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS .........................................
K219 ‐ DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES ............................................
K21A ‐ DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES ..............................
K21B ‐ DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ ...........
K24 ‐ TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA ...........................................................
K246 ‐ DESENRUNAMENTS A EDIFICACIONS ..........................................................
K2R ‐ GESTIÓ DE RESIDUS ........................................................................
K2R5 ‐ TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS .......
K2RA ‐ DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL∙LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ..............................

62
62
64
66
66
67
67
67
67
68
69
69
70
70
71
71
71
72
73
74
74
75
75
75
77
77
77
77
80
80
80
80
81
83
85
87
88
90
91
92
92
93
93
95

2

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CENTRAL TÈRMICA DE BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA CALENTA PER LA CALEFACCIÓ DEL CENTRE CULTURAL LES MONGES I DEL CEIP PAU
CLARÍS DE LA SEU D’URGELL

B ‐ MATERIALS
B06 ‐ FORMIGONS DE COMPRA
B065 ‐ FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065710B.
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'ac ord amb les prescripcions de la 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 pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 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, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies 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'u s 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 la EHE‐08 i complir la 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 segü ent:
‐ 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: c
oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci
ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))).
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Valor mínim de la resistència:
‐ Formigons en massa >= 20 N/mm2
‐ Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
‐ Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A‐Q, CEM II/B‐Q, CEM II/A‐W, CEM II/B‐W, CEM II/A‐T, CEM II/B‐T i CEM III/C
(UNE‐EN 197‐1), Ciments per a usos especials ESP VI‐1 (UNE 80307)
‐ Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A‐Q, CEM II/B‐Q, CEM II/A‐W, CEM II/B‐W, CEM II/A‐T, CEM II/B‐T, CEM III/C i
CEM V/B (UNE‐EN 197‐1)
‐ Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A‐D, CEM II/A‐V, CEM II/A‐P i CEM II/A‐M(V,P) (UNE‐EN 197‐1)
‐ Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
‐ Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303‐1 i UNE
80303‐2), i els de baix calor d'hidratació (UNE‐EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
‐ Formigons en massa (HM):
‐ 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
‐ 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
‐ Formigons armats i pretensats (HA‐HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE‐08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
‐ Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
‐ Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
‐ Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
‐ A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE‐08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La
relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
‐ Formigó en massa: <= 0,65
‐ 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 mes 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):
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‐ Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
‐ Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Assentament con │
Condicions
│
│ d’Abrams(mm) │
d’ús
│
│‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐│
│ 130 <= H <= 180 │ ‐ Formigó abocat en sec
│
│ H >= 160
│ ‐ Formigó bombejat, submergit o
│
│
│ abocat sota aigua amb tub tremie │
│ H >= 180
│ ‐ Formigó submergit, abocat sota │
│
│ fluid estabilitzador amb tub tremie │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
┌──────────────────────────┐
│ Grandària │ Con ngut │
│ 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). Dita fórmula inclourà:
‐ La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
‐ La granulometria de la mescla d’àrids pels 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 la mescla total.
‐ La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
‐ La consistència del formigó fresc, i si és el cas, 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 obligatò ria 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
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2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat
l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició
original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE‐08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad
estructural DB‐SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
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 la 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 la EHE‐08
‐ Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE‐08, indicant com a mínim:
‐ Contingut de ciment per m3
‐ Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
‐ Tipus, classe i marca del ciment
‐ Contingut en addicions
‐ Contingut en additius
‐ Tipus d'additiu segons UNE_EN 934‐2, si n'hi ha
‐ Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
‐ Identificació del ciment, additius i addicions
‐ Designació específica del lloc de subministrament
‐ Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
‐ Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series
de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració
d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’
assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390‐3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central
certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
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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 estadí stic de la resistència (EHE‐08): Per a formigons se nse 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 als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la 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 caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE‐08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment
reconegut i que s’utilitzin en:
‐ Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
‐ Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior
a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
‐ Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la
resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350‐7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire
ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest formigó. En cas
contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
‐ Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
‐ Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
‐ Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
‐ Assaig granulomè tric (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 procedè ncia 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 granulomè tric (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 estadí stic: 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:
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‐ Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
‐ Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 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 amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE‐08:
N >= 1
‐ Altres casos: N >= 4
‐ Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
‐ Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 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 estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN >= fck
on:
‐ f(x) Funció d’acceptació
‐ x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
‐ K2 Coeficient:
Coeficient:
‐ Número de pastades:
‐ 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
‐ 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
‐ 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
‐ 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
‐ rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
‐ x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
‐ x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
‐ fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la
mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s 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 mi tjana 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 nú mero 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 se u 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 e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació 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.

B07 ‐ MORTERS DE COMPRA

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0711000,B0704200.
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 al 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 orgà nics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments
ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues 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 caracterí stiques addicionals:
‐ 1: Normal
‐ 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
‐ F: D’adormiment ràpid
‐ T: Amb lliscament reduït
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‐ 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 (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
‐ Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
‐ Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
‐ Adherència després de cicles gel‐desgel (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 (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 (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
‐ Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
‐ Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
‐ Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
‐ Alta adherència inicial després de cicles de gel‐desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
‐ Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
‐ Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
‐ Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
‐ Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
‐ Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
‐ Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
‐ Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
‐ Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
‐ Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
‐ Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
‐ Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
‐ Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
‐ Adherència després del xoc tèrmic (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 inorgà nics, 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
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‐ 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 per el 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 per el 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 (EN 1015‐10): <= 1300 kg/m3
‐ Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
‐ Mida màxima del granulat (EN 1015‐1): <= 2 mm
‐ Temps obert o temps de correcció (EN 1015‐9)
‐ Reacció davant del foc:
‐ Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
‐ Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s 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 para los morteros de 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 segü ent, 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar‐hi les dades següents:
‐ Nom del producte
‐ Marca del fabricant i lloc d’origen
‐ Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
‐ Referència a la norma UNE‐EN 12004
‐ Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE‐EN 12004
‐ Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
‐ Instruccions d’us:
‐ Proporcions de la mescla
‐ Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
‐ Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
‐ Mètode d’aplicació
‐ Temps obert
‐ Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
‐ Àmbit d’aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti, la documentació segü ent, 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
‐ 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 conformitat del fabricant
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 la UNE EN 1015‐4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a
compressió (UNE‐EN 1015‐11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE‐EN 1015‐11.
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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.

B08 ‐ ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B081 ‐ ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B081C010,B0818120.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar‐se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar‐los o
prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc
i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó
amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar‐li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
‐ Colorant
‐ Additius per a formigó:
‐ Inclusor d’aire
‐ Reductor d’aigua/plastificant
‐ Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant
‐ Retenidor d’aigua
‐ Accelerador d’adormiment
‐ Hidròfug
‐ Inhibidor de l'adormiment
‐ Additius per a morters:
‐ Inclusor d’aire/plastificant
‐ Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat
‐ Addicions:
‐ Cendres volants
‐ Fum de silici
‐ Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir‐ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del
límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
‐ Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
‐ Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE‐EN 480‐12): <= valor especificat pel fabricant
Caracterí stiques complementàries:
‐ Component actiu (UNE‐EN 480‐6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
‐ Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
‐ D >= 1,10: ± 0,03
‐ D <= 1,10: ± 0,02
‐ Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480‐8):
‐ T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
‐ T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T
‐ pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant
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ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d’ adormiment, hauran de complir les condicions de la UNE
EN 934‐2 .
Limitacions d'ús d'additius
‐ Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
‐ Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
‐ Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l’aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350‐7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
‐ Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
‐ Armat: <= 0,4% pes de ciment
‐ En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Caracterí stiques essencials:
‐ Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Caracterí stiques complementàries:
‐ Contingut clorurs solubles en aigua (UNE‐EN 480‐10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire
separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de
mantenir durant l'adormiment.
Caracterí stiques essencials:
‐ Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7): >= 2,5%
‐ Contingut d'aire total, en volum (UNE‐EN 12350‐7): 4 ‐ 6%
‐ Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE‐EN 480‐11): <= 0,200 mm
‐ Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3): >= 75%
No s’han d’utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporció d’aire al formigó s’ha de controlar de forma regular a l’obra.
No es pot mesclar amb d’altres tipus d’additius sense l’autorització prèvia de la DF.
Caracterí stiques complementàries:
‐ Dià metre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ , REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d’ aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la
quantitat d'aigua per a una mateixa consistè ncia o augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Caracterí stiques essencials:
‐ Reducció d'aigua (UNE‐EN 12350‐2 o EN 12350‐5): >= 5%
‐ Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3): >= 110%
‐ Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L’ additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per
objecte disminuir fortament la quantitat d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l’assentament en con per
una mateixa quantitat d’aigua.
Caracterí stiques essencials:
‐ Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7): <= 2%
‐ Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
‐ Reducció d’ai gua (UNE‐EN 12350‐2 o EN 12350‐5): >= 12%
‐ Resistència a compressió (UNE‐EN 12390‐3):
‐ 1 dia: >= 140%
‐ 28 dies: >= 115%
‐ Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
‐ Consistència:
‐ Assentament en con (UNE‐EN 12350‐2): >= 120 mm
‐ Escorriment (EN 12350‐5): >= 160 mm
‐ Manteniment de la consistència (UNE‐EN 12350‐2 o EN 12350‐5): >= 30 min després de l’addició, no ha de ser inferior a la consistència
inicial
‐ Resistè ncia a compressió a 28 dies >= 90%
‐ Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir l’exsudació.
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Caracterí stiques essencials:
‐ Exsudació (UNE‐EN 480‐4): <= 50%
‐ Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7): <= 2%
‐ Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3): >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar‐lo i que té com a funció principal incrementar
la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Caracterí stiques essencials:
‐ Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE‐EN 450‐5): <= 50%
‐ Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE‐EN 450‐5): <= 60%
‐ Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3): >= 85%
‐ Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici
de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense
l'additiu.
Caracterí stiques essencials:
‐ Temps d'adormiment (UNE‐EN 480‐2):
‐ Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
‐ Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
‐ Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3):
‐ 7 dies: >= 80%
‐ 28 dies: >= 90%
‐ Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7): <= 2%
‐ Reducció d’aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ , ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT:
L’additiu per a gunitats é s un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.
S’ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d’additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de
resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l’obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Caracterí stiques essencials:
‐ Temps d'adormiment (UNE‐EN 480‐2):
‐ Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
‐ Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
‐ Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE‐EN 12390‐3):
‐ 28 dies: >= 80%
‐ 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
‐ Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE‐EN 12350‐7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
‐ 2%: <= 90 min
‐ 3%: <= 30 min
‐ 4%: <= 3 min
‐ 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Caracterí stiques essencials:
‐ Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
‐ Resistència a compressió a 28 dies (UNE‐EN 1015‐11): >= 70% que la del morter testimoni
Caracterí stiques complementàries:
‐ Contingut clorurs solubles en aigua (UNE‐EN 480‐10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per incorporació en el pastat, d’una quantitat de
petites bombolles d’aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment.
Caracterí stiques essencials:
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‐ Contingut d'aire (EN 1015‐7 mètode A):
‐ Desprès d’un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
‐ Desprès d’1 h en repòs: >= A ‐ 3%
‐ Desprès d’un pastat llarg: <= A + 5, >= A ‐ 5%
Caracterí stiques complementàries:
‐ Reducció d'aigua en massa (UNE EN‐480‐13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
Caracterí stiques essencials:
‐ Contingut d'aire (EN 1015‐7 mètode A):
‐ Desprès d’un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
‐ Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
‐ Desprès d’un pastat llarg: <= A + 5, >= A ‐ 5%
Caracterí stiques complementàries:
‐ Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015‐4): ± 15 mm del valor inicial
‐ Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015‐9): >= 5 N/mm2 que la del morter d’assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte
donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d’alterar el procés
d’adormiment i enduriment, l’estabilitat de volum, ni les resistències mecà niques del formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
‐ Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
‐ Armat: <= 0,4% pes de ciment
‐ En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDICIONS:
En aplicacions concretes de formigó d’alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l’ addició simultània de cendres
volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres
volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una quantitat
<=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva
confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha
de superar el 10% del pes de ciment.
Si al formigó s’addicionen cendres volants o fum de silici, s’haurà de fer servir ciment del tipus CEM I
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
‐ Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
‐ Armat: <= 0,4% pes de ciment
‐ En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó
bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació
electrostàtica o per captació mecànica.
Les cendres volants s’han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat del
formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s’ha d’utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a la UNE
83414‐EX), i el formigó haurà de disposar d’un certificat de garantia segons l’article 81º de la EHE.
Resultats segons la UNE‐EN 450‐1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
‐ Contingut de sílice reactiva (UNE‐EN 197‐1): >= 25%
‐ Contingut de clorurs Cl‐ (UNE 80‐217): <= 0,10%
‐ Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196‐2): <= 3,0%
‐ Òxid de calci lliure (UNE_EN 451‐1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
‐ Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196‐2): <= 5,0%
Característiques físiques:
‐ Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451‐2): <= 40%
‐ Índex d'activitat (EN 196‐1):
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‐ A 28 dies: > 75%
‐ A 90 dies: > 85%
‐ Expansió pel mètode de les agulles (UNE‐EN 196‐3): < 10 mm
L’especificació relativa a l’expansió només s’ha de tenir en compte si el contingut d’òxid de calci lliure supera l’1%, sense passar del 2,5 %
Toleràncies:
‐ Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80‐122): ± 150 kg/m3
‐ Pèrdua al foc: + 2,0%
‐ Finor: + 5,0%
‐ Variació de la finor: ± 5,0%
‐ Contingut de clorurs: + 0,01%
‐ Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
‐ Contingut SO3: + 0,5%
‐ Estabilitat: + 1,0 mm
‐ Índex d'activitat: ‐ 5,0%
FUM DE SILICI:
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat,
resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d’arc, del
que s’obté silici i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d’un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del
formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl‐ (UNE 80‐217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196‐2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 ‐ 95%
Índex d'activitat (UNE_EN 196‐1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum
ESCÒRIA GRANULADA:
L’escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot util itzar‐se com a granulat fi en la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933‐2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
‐ Terrossos d'argila: 1%
‐ Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7‐050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7‐244): 0,50
‐ Compostos de sofre expressats en SO3‐ i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul∙la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat
magnèsic (UNE 7‐136):
‐ Amb sulfat sòdic: <= 10%
‐ Amb sulfat magnèsic: <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA‐ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
‐ 20 < alfa <= 40: h < 15%
‐ 40 < alfa <= 60: h < 20%
‐ alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
┌────────────────────────────────────────┐
│ Tamís UNE │ % Acumula u de granulats │
│
│
que hi passen
│
│────────────│───────────────────────────│
│ 5 │
95 ‐ 100
│
│ 2,5 │
75 ‐ 100
│
│ 1,25 │
40 ‐ 85
│
│ 0,4 │
13 ‐ 35
│
│ 0,16 │
3 ‐ 14
│
│ 0,08 │
1 ‐ 10
│
└────────────────────────────────────────┘
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics,
com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ADDICIONS
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE‐EN 934‐2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad,
marcado y etiquetado.
UNE‐EN 934‐2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
UNE‐EN 934‐2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definniciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE‐EN 934‐3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
UNE‐EN 934‐3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería, definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE‐EN 450‐1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE‐EN 13263‐1:2006 Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de calidad.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE‐08).
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti, la documentació segü ent, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
‐ Productes per a morter per a ram de paleta,
‐ Productes per a formigó:
‐ Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha
d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la norma UNE EN 934‐2.
El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la
seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d’incloure també:
‐ Nom del laboratori
‐ Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs
‐ Data d’emissió del certificat
‐ Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L’entrega d’aditius haurà d’anar acomp anyada d’una full de subministrament proporcionat per el subministrador, on hi ha de constar com
a mínim les següents dades:
‐ Identificació del Subministrador
‐ Número del certificat de marcatge CE
‐ Número de sèrie del full de subministrament
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‐ Identificació del Peticionari
‐ Data del lliurament
‐ Quantitat subministrada
‐ Designació de l’additiu segons Art. 29.2 de la EHE‐08
‐ Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
‐ Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE‐EN 934‐2)
‐ El nom del lot i fàbrica de producció
‐ Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
‐ Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
‐ Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat
‐ Interval d’ús recomanat per el fabricant
‐ Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
‐ Número d’identificació de l’organisme de certificació
‐ Nom o marca d’identificació del fabricant
‐ Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
‐ Referència a la norma EN 934‐2
‐ Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
‐ Designació del producte
‐ Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
‐ Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE‐EN 934‐3)
‐ El nom del lot i fàbrica de producció
‐ Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
‐ Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat
‐ Interval d’ús recomanat per el fabricant
‐ Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: ZA.3
‐ Número d’identificació de l’organisme de certificació
‐ Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
‐ Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
‐ Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
‐ Referència a la norma EN 934‐3
‐ Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
‐ Designació del producte
‐ Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha
d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la norma UNE EN 934‐2.
El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la
seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d’incloure també:
‐ Nom del laboratori
‐ Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs
‐ Data d’emissió del certificat
‐ Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
‐ Identificació del subministrador
‐ Número de sèrie de la fulla de subministrament
‐ Identificació del peticionari
‐ Data d’entrega
‐ Designació de l’additiu
‐ Quantitat subministrada
‐ Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol∙liciti, la documentació segü ent, que acredita el marcatge
CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
‐ Productes per a formigons, morters i pastes:
‐ Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE
L’entrega d’addicions haurà d’anar acompanyada d’una full de subministrament proporcionat per el subministrador, on hi han de constar
com a mínim les següents dades:
‐ Identificació del Subministrador
‐ Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
‐ Identificació de la instal∙lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants
‐ Número de sèrie del full de subministrament
‐ Identificació del Peticionari
‐ Data del lliurament
‐ Quantitat subministrada
‐ Designació de l’addició segons Art. 30 de la EHE‐08
‐ Identificació del lloc de subministrament
La documentació ha d’incloure també:
‐ Nom del laboratori
‐ Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs
‐ Data d’emissió del certificat
‐ Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
‐ Número d’ identificació de l’organisme de certificació
‐ Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant
‐ Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
‐ Número del certificat de conformitat CE
‐ Referència a la norma UNE EN 450‐1
‐ Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
‐ Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE‐EN 450‐1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
‐ Número d’identificació de l’organisme de certificació
‐ Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant
‐ Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
‐ Número del certificat de conformitat CE
‐ Referència a la norma UNE EN 13263‐1
‐ Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
‐ Informació sobre caràcterístiques essencials (taula ZA.1) UNE‐EN 13263‐1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d’acord a les condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar
l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte
(UNE‐EN 934‐2 ).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D’AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’ha de realitzar l’assaig de quantitat d’aire ocluït (UNE‐
EN 12350‐7).
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte
(UNE‐EN 934‐2 ).
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte:
‐ Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE‐EN 196‐2)
‐ Determinació de la finor de mòlta (UNE‐EN 451‐2)
‐ Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE‐EN 450‐1)
‐ Estabilitat de volum (UNE‐EN 196‐3)
‐ Contingut de clorurs (UNE‐EN 196‐2)
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‐ Percentatge d’òxid de calç lliure (UNE‐EN 451‐1)
‐ Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE‐EN 196‐2)
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte:
‐ Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE‐EN 196‐2)
‐ Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE‐EN 13263‐1)
‐ Contingut de clorurs (UNE‐EN 196‐2)
‐ Contingut d’òxid de silici (UNE‐EN 196‐2)
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte
(UNE‐EN 934‐2 ).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a la EHE‐08 en addició de fums de sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ADDITIUS :
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s’ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors
declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte
i en l’article 29º de la EHE.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà
d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la
conformitat de l’additiu vers les especificacions de l’article 29º de la EHE‐08, amb un nivell de garantia estadí stica equivalent a l’exigit pels
additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934‐2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s’han d’utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del
fabricant.
El Director d’obra ha de decidir l’acceptació d’ un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà
d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la
conformitat de l’additiu vers les especificacions de l’article 29º de la EHE‐08, amb un nivell de garantia estadí stica equivalent a l’exigit pels
additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934‐2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verifi cació documental de que els valors
declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte
i en l’article 30º de la EHE.

B09 ‐ ADHESIUS
B090 ‐ ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0907200.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar‐se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els següents tipus:
‐ En dispersió aquosa
‐ Aquós en dispersió vinílica
‐ En solució alcohòlica
‐ De poliuretà bicomponent
‐ De poliuretà (un sol component)
‐ De PVC
‐ De resines epoxi
‐ Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col∙locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col∙locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 ‐ 350 g/m2
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AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col∙locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col∙locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 ‐ 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col∙locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel∙lícula líquida:
‐ La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
‐ Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
‐ Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
‐ Temperatura d'enduriment: >= 15°C
‐ Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel∙lícula seca:
‐ Àcid cítric, 10%: 15 dies
‐ Àcid làctic, 5%: 15 dies
‐ Àcid acètic, 5%: 15 dies
‐ Oli de cremar: Cap modificació
‐ Xilol: Cap modificació
‐ Clorur sòdic, 10%: 15 dies
‐ Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre‐assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col∙locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 ‐ 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar‐se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 ‐ 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 ‐ 68
Toleràncies:
‐ Densitat: ± 0,1%
‐ Extracte sec: ± 3%
‐ Contingut de cendres: ± 3%

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
‐ Identificació del fabricant
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‐ Nom comercial del producte
‐ Identificació del producte
‐ Data de caducitat
‐ Pes net o volum del producte
‐ Instruccions d'ús
‐ Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
‐ Toxicitat i inflamabilitat
‐ Temps d’assecat
‐ Rendiment
Per adhesius de dos components:
‐ Proporció de la mescla
‐ Temps d'inducció de la mescla
‐ Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
‐ Color
‐ Densitat
‐ Viscositat
‐ Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
‐ Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
‐ Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C ‐ 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

B0A ‐ FERRETERIA
B0A1 ‐ FILFERROS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Filferro d'acer
‐ Filferro d'acer galvanitzat
‐ Filferro d'acer plastificat
‐ Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni
d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37‐504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37‐506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37‐504):
‐ Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
‐ Qualitat G3: 1570 N/mm2
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Adherència del recobriment (UNE 37‐504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37‐504): >= 98,5%
Toleràncies:
‐ Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36‐732.
La concentricitat i l’adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36‐732.
Característiques del galvanitzat: G‐1B (UNE 37‐506)
Resistència a la tracció:
‐ Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
‐ Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
‐ Diàmetre: taula 1 UNE 36‐732

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
‐ Identificació del fabricant o nom comercial
‐ Identificació del producte
‐ Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre.
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0A3 ‐ CLAUS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl∙lics per a subjectar coses introduint‐los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
‐ Gafes de pala i punta
‐ Claus d'impacte
‐ Claus d'acer
‐ Claus de coure
‐ Claus d'acer galvanitzat
‐ Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl∙liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
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Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17‐032, UNE 17‐033, UNE 17‐034, UNE 17‐035 i UNE 17‐036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
‐ Llargària: ± 1 D

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0A4 ‐ VISOS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A44000,B0A4A400.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els següents tipus:
‐ Visos galvanitzats
‐ Visos per a fusta o tac de PVC
‐ Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
‐ Visos per a plaques de cartró‐guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17‐008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària
(UNE 17‐051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
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Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A6 ‐ TACS I VISOS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61500,B0A62F90,B0A61600.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió
produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
‐ Tac d'expansió de niló i vis d'acer
‐ Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
‐ Fixació mecànica formada per una base metàl∙lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
‐ Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17‐008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser
compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C ‐ 20°C : 20 min
0°C ‐ 10°C: 1 h
‐ 5°C ‐ 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
‐ Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
‐ Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col∙locació en capses, on han
de figurar:
‐ Identificació del fabricant
‐ Diàmetres
‐ Llargàries
‐ Unitats
‐ Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A7 ‐ ABRAÇADORES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A71Q00,B0A75J00,B0A72K00,B0A72L00,B0A72M00,B0A72P00,B0A72R00,B0A71L00.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadora metàl.lica d’acer galvanitzat o d’acer inoxidable.
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores:
‐ Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada extrem
‐ Abraçadores formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma
La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació.
El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida per un costat i per fixar‐lo al tac d'ancoratge
per l'altre.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
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.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE ‐ MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEU ‐ MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA
BEU1 ‐ PURGADORS AUTOMATICS

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

BEU5 ‐ TERMÒMETRES
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU57955.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Termòmetre bimetàl.lic, de contacte o amb beina roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar protegit contra la corrosió.
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de lectura.
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
Diàmetre de l'esfera: 65 mm
Escala de temperatura: de 0 a 120º C.
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
La beina ha d'estar construida amb material metàl.lic inoxidable.
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei.
La llargària de la veina ha de ser l’especificada en la DT.
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Diàmetre de la rosca: 1/2"
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca.
TERMÒMETRE DE CONTACTE:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de dur les instruccions d’instal∙lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.

BEU6 ‐ MANÒMETRES
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU6U001.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal∙lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
‐ Pressió de servei
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.
Ha de dur les instruccions d’instal∙lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e instrucciones
MIG.

BEV ‐ CONTROL
BEV4 ‐ CABLEJAT INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

29

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CENTRAL TÈRMICA DE BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA CALENTA PER LA CALEFACCIÓ DEL CENTRE CULTURAL LES MONGES I DEL CEIP PAU
CLARÍS DE LA SEU D’URGELL

Cables per a bus de dades i materials per a l’execució de la instal∙lació elèctrica de punts de control per a la regulació, control, supervisió i
gestió d’instal∙lacions.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Cables per a bus de dades
‐ Material per a la instal∙lació elèctrica de punts de control
MATERIAL PER A LA INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal∙lació elèctrica del punt de control.
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50‐086‐95 (1) “Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas” i amb el “Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.”
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21‐022‐82 “Conductores de cables aislados.” i amb el “Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión.”
CABLES DE DADES:
Aquests cables han d’estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, aïllats amb una capa
extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo
trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície ha de ser llisa, neta i brillant i ha d’esar exempta
d’escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte.
Per a l’aïllament dels conductors s’ha d’emprar polietilè d’alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s’ha d’aïllar amb una capa
contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s’han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un codi de colors per
distingir‐los. Cadascú dels aparells s’ha d’encintar individualment amb una cinta de poliester aplicada helicoidalment amb un cavalcament
adequat i altra cinta d’alumini‐poliester ( de 0,025 mm el fruix de poliester i 0,023 mm l’alumini) aplicada també helicoidalment i amb un
cavalcament adequat.
La coberta de protecció és de tipus anti‐ignífuga i ha de constar d’una pantalla d’alumini i una coberta de termoplàstic ignífug envoltant al
nucli. Sobre la cinta envoltant s’ha de disposar una cinta d’alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d’un gruix de 0,2 mm i un
cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s’ha d’aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de pantalla.
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:
‐ Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle: <= 16,3 Ohms 10%
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s’alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins del embalatge original.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE‐EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.

BFQ ‐ AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS
BFQ3 ‐ AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFQ33GRA,BFQ33GGA,BFQ33GCA,BFQ33GJA,BFQ33GLA,BFQ33GPA,BFQ33GSA.

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: <= 0,035 kcal/m °C h
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 de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los
Edificios.
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios
UNE 53127:1966 Inflamabilidad de las espumas y láminas de plástico.

BFR ‐ RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFR11210,BFR11310,BFR11710.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, deformacions ni altres defectes.
Tipus d'alumini (UNE‐EN 485‐2): EN AW‐1200(Al 99,9)
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma UNE‐EN 485‐2
Toleràncies:
‐ Gruix: ± 0,1 mm

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de llargària.
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra els impactes, i les bobines col∙locades horitzontalment
sobre superfícies planes i protegides contra els impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BFW ‐ ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW11E20,BFWC1820,BFWC1920,BFWC1A20,BFWC1C20,BFWC1F20,BFWC1J20,BFWR1121,BFWR1131,BFWR1171,BFW11A20,BFWB2605.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal∙lacions
d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de
fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
‐ Material
‐ Tipus
‐ Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BFY ‐ ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY11E20,BFYQ30A0,BFYC1820,BFYC1920,BFYC1A20,BFYC1C20,BFYC1F20,BFYC1J20,BFYR1121,BFYR1131,BFYR1171,BFYB3C42,BFY11B20,B
FY11A20,BFYB2605.

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

BFYQ ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS DE TUBS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYQ30A0.

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

BG ‐ MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 ‐ CAIXES I ARMARIS
BG15 ‐ CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG151411.

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

BG2 ‐ TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 ‐ TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG222510.
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1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl∙lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
‐ Tubs de PVC corrugats
‐ Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
‐ Tubs de material lliure d’halògens
‐ Tubs de polipropilè
‐ Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu
entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal∙ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN‐60423.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
‐ Nom del fabricant
‐ Marca d'identificació dels productes
‐ El marcatge ha de ser llegible
‐ Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE‐EN 50086‐1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE‐EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para
tubos y accesorios.

BG2D ‐ SAFATES METÀL∙LIQUES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2DD8F0,BG2DGGF0.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Safates metàl∙liques.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Xapa d'acer, cega o perforada
‐ Reixa d'acer
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:
‐ Llisa
‐ Perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei: <= 16 kW
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE‐EN 61537.
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XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.
REIXA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.
REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l’anul∙lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Cada component del sistema s’ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
‐Nom del fabricant, o de la marca comercial
‐Marca d’identificació del producte concret
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE‐EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

BG3 ‐ CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 ‐ CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG3125G0,BG3125C0,BG312540,BG312140,BG3125B0,BG3125A0,BG312180,BG312190,BG312330,BG312130.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de
tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
‐ Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil
(PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
‐ Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure
d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21‐011 i UNE 21‐022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089‐1):
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‐ Cables unipolars:
‐ Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
‐ Com a conductor neutre: Blau
‐ Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
‐ Cables bipolars: Blau i marró
‐ Cables tripolars:
‐ Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
‐ Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
‐ Cables tetrapolars:
‐ Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
‐ Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
‐ Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD‐603 (1)):
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
¦Secció (mm2) ¦1,5‐16¦25‐35¦ 50 ¦70‐95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦
¦Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE‐HD 603‐1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
‐ Entre conductors aïllats: <= 1 kV
‐ Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
‐ Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX‐3 segons UNE HD‐603‐1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV‐18 segons UNE HD‐603‐1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX‐3 segons UNE HD‐603‐1.
La coberta ha de una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE
21123‐4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
‐ Tipus de conductor
‐ Secció nominal
‐ Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
‐ Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE‐HD 603‐1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
*UNE 21011‐2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
*UNE 21089‐1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE‐EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
*UNE 21089‐1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
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UNE 21123‐2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123‐4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina.

BG32 ‐ CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1‐K

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG329300.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió assignada, per a instal.lacions fixes.
S’han considerat els tipus de cables següents:
‐ Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC):
‐ Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V‐K
‐ Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V‐U
‐ Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V‐R
‐ Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius:
‐ Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1‐K (AS)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21‐011 i UNE 21‐022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21‐089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21‐031 (2)):
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5‐6¦10‐16¦25‐35¦50‐70¦95‐120¦150¦185¦240¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐¦‐‐‐¦‐‐‐¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
Toleràncies:
‐ Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): ‐20ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1‐K (AS):
L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1,
segons les especificacions de la norma UNE 211002.
Temperatura de servei (T): ‐40ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa).
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
‐ Tipus de conductor
‐ Secció nominal
‐ Llargària de la peça
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
*UNE 21011‐2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE‐EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031‐3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 3: Cables
sin cubierta para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1‐K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y
gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.

BG38 ‐ CONDUCTORS DE COURE NUS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380700.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
‐ Material, secció, llargària i pes del conductor
‐ Nom del fabricant o marca comercial
‐ Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460‐5‐54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores
de protección.

BG4 ‐ APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 ‐ INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
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0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG41LHTT,BG41NHTV.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3
pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Per a control de potència (ICP)
‐ Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
‐ Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
‐ Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu
entorn.
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20‐317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
‐ La denominació ICP‐M
‐ La intensitat nominal, en ampers (A)
‐ La tensió nominal, en volts (V)
‐ El símbol normalment acceptat per al corrent altern
‐ El poder de tall nominal, en ampers
‐ El nom del fabricant o la marca de fabrica
‐ La referència del tipus del fabricant
‐ Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell
‐ Número d’ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el sí mbol A i situat a l’interior d’un rectangle.
La intensitat nominal ha de col∙locar‐se en xifres seguides del símbol d’amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col∙locar‐se immediatament després de la indicació de tensió nominal.
Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de l’interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de marcar‐se mitjançant fletxes que tinguin la
punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’ interruptor.
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l’esquema de connexions,
els borns s’han de designar amb els símbols corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres p arts no fixes de
l’interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil normalitzat.
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:
‐ Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE‐EN 60898
‐ Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE‐EN 60898 i UNE‐EN 60947‐2
‐ Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE‐EN 60898 han de portar marcades les indicacions següents:
‐ El nom del fabricant o la seva marca comercial
‐ Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació
‐ Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
‐ El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
‐ La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
‐ El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
‐ L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
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‐ La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
‐ Classes de limitació d’energia, si s’aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha de ser visible
quan l’interruptor està instal∙lat.
Les altres indicacions poden situar‐se en el dors o en els laterals de l’interruptor.
L’esquema elèctric pot situar‐se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la connexió dels cables d’alimentació. No pot
estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de
l’interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE‐EN 60947‐2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries
plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal∙lat:
‐ Intensitat assignada en ampers (A)
‐ Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
‐ Indicació de la posició d’obertura i la de tancament
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal∙lat:
‐ Nom del fabricant o marca de fàbrica
‐ Designació del tipus o del número de sèrie
‐ Referència a aquesta norma
‐ Categoria d’ús
‐ Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)
‐ Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
‐ Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
‐ Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
‐ Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B
‐ Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
‐ Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
‐ Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
‐ Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han d’especificar‐se en els
catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d’estar constituïts per una carcassa‐suport de material aï llant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les
especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió
que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el perfil.
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
Han d’estar construïts per un bastidor de planxa d’acer galvanitzat on han d’ anar muntats l’interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les
especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal∙lació de l’interruptor.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
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ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE‐EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE‐EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE‐EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE‐EN 60947‐1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE‐EN 60947‐1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE‐EN 60947‐2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947‐2:2006)
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE‐EN 60947‐1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE‐EN 60947‐1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE‐EN 60947‐2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947‐2:2006)
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE‐EN 60947‐1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE‐EN 60947‐1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE‐EN 60947‐2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947‐2:2006)
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Sol∙licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar
l’adequació als requisits exigits.
‐ Control de la documentació tècnica subministrada.
‐ Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
‐ Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
‐ Sol∙licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l’adequació als requisits
del projecte.
‐ Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
‐ Control de la documentació tècnica subministrada
‐ Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament
‐ Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació
dels mateixos.
‐ Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
‐ Resistència d’aïllament segons R.E.B.T
‐ Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
‐ Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE‐EN 61008‐1. Interruptors automà tics diferencials R.E.B.T.
‐ Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant
‐ Continuïtat de la posta a terra segons UNE‐EN‐60439‐2. Conjunts d’aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l’assaig de dispar de magnetotè rmics per
sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L’empresa
de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BGW ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS
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0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW2DB8F.

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

BGW3 ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW38000.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o
canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini,
rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
‐ Material
‐ Tipus
‐ Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m
de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BGW4 ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000,BGW42000.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i
protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i
bon funcionament.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
‐ Material
‐ Tipus
‐ Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGW6 ‐ PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW63000,BGW62000,BGW64000.

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

BJ ‐ MATERIALS PER A INSTAL∙LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ6 ‐ EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES
BJ68 ‐ EQUIPS SEPARADORS DE MICROBOMBOLLES D'AIRE I LLOTS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ681191,BJ6811A1.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equips separadors de microbombolles d’aire en les instal∙lacions de calefacció i de refrigeració.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Separadors de microbombolles d’ aire per a muntar soldats
‐ Separadors de microbombolles d’aire per a muntar embridats
‐ Separadors de microbombolles d’aire i llots per a muntar soldats amb cos soldat o desmuntable
‐ Separadors de microbombolles d’aire i llots per a muntar embridats amb cos soldat o desmuntable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal∙lació, ú s normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o
pels elements de la instal∙lació que l’envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les
condicions d’ús, muntatge i manteniment.
En els separadors amb cos desmuntable, la carcassa inferior ha d’ estar collada al cos del separador amb cargols col∙locats en fàbrica amb el
parell adient.
Tots els elements que formen part de l’equip han de ser resistents a la corrosió i al fluid que circula per la instal∙lació.
Pressió màxima: 10 bar
Temperatura màxima: 100°C
EQUIP SEPARADOR DE MICROBOMBOLLES D’AIRE:
Ha d'estar format per:
‐ Carcassa d’acer 1S235JR (UNE‐EN 10027) de forma cilíndrica amb les connexions per a soldar o embridar i amb una malla de coure al seu
interior
‐ Purgador d’aire de llautó a la part superior
‐ Clau per a l’extracció de grans quantitats d’aire, amb tap roscat, adossada a un lateral
‐ Tap de drenatge roscat a la part inferior
‐ Junts necessaris per al muntatge dels components de l’aparell
‐ Anelles de suspensió per a facilitar‐ne el muntatge
SEPARADORS DE MICROBOMBOLLES D’AIRE I LLOTS:
Ha d'estar format per:
‐ Carcassa d’acer 1S235JR (UNE‐EN 10027) de forma cilíndrica amb les connexions per a soldar o embridar i amb una malla de coure al seu
interior
‐ Purgador d’aire de llautó a la part superior
‐ Clau per a l’extracció de grans quantitats d’aire, amb tap roscat, adossada a un lateral
‐ Vàlvula d’esfera per al drenatge de llots a la part inferior
‐ Els separadors amb cos desmuntable han de tenir una carcassa inferior collada amb cargols al cos del separador
‐ Junts necessaris per al muntatge dels components de l’aparell
‐ Anelles de suspensió per a facilitar‐ne el muntatge
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes.
Les boques de connexió han d'anar protegides.
El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l’aparell.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

45

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CENTRAL TÈRMICA DE BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA CALENTA PER LA CALEFACCIÓ DEL CENTRE CULTURAL LES MONGES I DEL CEIP PAU
CLARÍS DE LA SEU D’URGELL
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros sobre Equipos a Presion.

BJM ‐ ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM1 ‐ COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJM12401.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxiliars per a la centralització de
lectures.
S’han considerat els tipus de comptadors següents:
‐ Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor magnètic
‐ Comptadors d’aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital multifunció i sistema de mesura
mitjançant turbina axial i transductor electrònic
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l’acabat superficial.
COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió
o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i
també per a poder ser comprovat sense desmuntar‐lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula
antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’una resistència i durabilitat adequades al ús a que es destina. Els materials no s’han de
veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l’aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua que hi circula han de fabricar‐se amb materials que són convencionalment coneguts
com no‐tòxics, no‐contaminants i biològicament inerts.
El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que estiguin protegits per un
tractament superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats visuals.
El volum d’aigua ha d’indicar‐se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el totalitzador o immediatament al costat del número
indicat.
El comptador ha d’anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim:
‐ Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
‐ La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
‐ L’any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
‐ Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
‐ El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE
‐ La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
‐ La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador.
COMPTADOR D’AIGUA ELECTRÒNIC:
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d’aigua mesurat, aquesta informació ha de mostrar‐se de manera clara i
sense ambigüitat del volum d’aigua mesurat.
S’ha d’incloure un element que permeti controlar la operació correcte del display.
El comptador ha de disposar d’un indicador de l’estat de la bateria interna.
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2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
Subministrament: En caixa protectora.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió de
l’element i el manteniment.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN ‐ VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 ‐ VÀLVULES D'ESFERA
BN31 ‐ VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN312320,BN317320,BN318420,BN319420,BN31A420.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Vàlvules amb cos de bronze
‐ Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
‐ Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió mascle)
‐ Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que gira 90°.
‐ Assentaments d'estanquitat per a la bola.
‐ Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
En el cos ha d'haver‐hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
‐ Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
‐ Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Materials:
Vàlvules amb cos de bronze:
‐ Bola: Acer inoxidable
‐ Elements d'estanquitat: Tefló
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil):
‐ Bola: poli(clorur de vinil)
‐ Elements d'estanquitat: Cautxú tecnopolímer de etilepropilediè EPDM
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN32 ‐ VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN3284F0,BN32A4F0.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules d'esfera manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal amb connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
‐ Cos amb connexió per brides
‐ Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que gira 90°.
‐ Assentaments d'estanquitat per a la bola.
‐ Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
En el cos ha d'haver‐hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
‐ Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
‐ Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Materials:
Vàlvules amb cos de bronze:
‐ Bola: Acer inoxidable
‐ Elements d'estanquitat: Tefló
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN4 ‐ VÀLVULES DE PAPALLONA

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN4316A0,BN4316B0,BN4316D0,BN4316E0.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de papallona manuals de fosa de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
‐ Cos de forma anular
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‐ Disc o papallona que gira sobre un eix diametral i que tanca sobre un assentament de forma anular
‐ Maneta d'accionament
L'estanquitat de l'eix s'ha de fer mitjançant un retenidor.
Ha de garantir una estanquitat total.
Ha de ser autonetejant.
Pressió de tancament: <= 10 bar
Temperatura de servei: <= 110° C
Materials:
‐ Papallona: Acer inoxidable
‐ Assentament, en conduccions per a aigua: EPDM
‐ Assentament, en conduccions per a gas: Nitril
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en capses.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN7 ‐ VÀLVULES DE REGULACIÓ
BN71 ‐ VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16 bar de pressió nominal amb connexió per rosca
o brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvula de regulació automàtica, formada per:
‐ Cos amb les tres connexions fent T.
‐ Sistema de tancament.
‐ Accionament per servomotor elèctric.
‐ Assentaments d'estanquitat pel sistema de tancament.
‐ Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de coincidir amb les indicades a la
DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia documentació
tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les altres dues d'entrada, regulant més o menys la secció lliure
d'aquestes.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió de treball de la vàlvula.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió d'alimentació i la potència.
Pressió de prova segons pressió nominal:
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦
6
¦
>= 9
¦
¦
10
¦
>= 15
¦
¦
16
¦
>= 24
¦
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
Característiques del servomotor:
‐ Grau de protecció mínim: IP 40
‐ Temperatura de treball: 0‐50ºC
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‐ Humitat ambient: < 90%
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió de
l'element i el manteniment.
Les rosques han de portar uns protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge original.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

BN8 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ
BN81 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA

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

BN82 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB BRIDES
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0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN8216A0,BN8216D0.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de retenció de clapeta de fosa, de 10 bar de pressió nominal amb connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
‐ Cos amb connexió per brides.
‐ Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat.
En el cos ha d'haver‐hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.
Pressió de prova: >= 15 bar
Material del tancament: Acer inoxidable ferrític

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN9 ‐ VÀLVULES DE SEGURETAT
BN91 ‐ VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB ROSCA

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN914320.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvula de seguretat de recorregut curt de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i de connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
‐ Cos amb connexió d'entrada vertical, roscada exteriorment i amb connexió de sortida horitzontal roscada interiorment
‐ Sistema de tancament en forma de disc, de desplaçament vertical
‐ Molla de compressió del sistema de tancament
‐ Regulador manual de compressió per ajustar la pressió d'obertura, precintable
‐ Palanca per a l'obertura manual d'emergència, comprovació i neteja
Ha d'estar ajustada a la pressió d'obertura que s'ha demanat.
En el cos ha d'haver‐hi gravada la pressió de treball màxima.
Pressió de prova segons pressió nominal:
‐ Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
‐ Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Materials:
‐ Molla: Acer inoxidable
‐ Tancament: Bronze i goma sintética

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros sobre Equipos a Presion.

BNE ‐ FILTRES COLADORS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNE2A300,BNE2D300,BNE2E300,BNE18300,BNE19300,BNE1A300.

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Filtres de llautó roscats.
‐ Filtres de fosa per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl∙lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal∙lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu
funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
‐ Pressió nominal
‐ Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S’ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L’element filtrant ha d’estar en el seu interior o bé s’ha de subministrar aparat.
L’element que va amb rosca s’ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d’instal∙lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.

BNG ‐ VÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS DE GAS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNG10002,BNG6B2A4,BNG1U020,BNG1U080,BNG20005.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
‐ Cos amb els extrems adaptats al tipus de connexió
‐ Comandament manual
‐ Eix
‐ Obturador esfèric o cònic
‐ Assentaments d'estanquitat per l’obturador esfèric o cònic
‐ Sistema d’estanquitat per a l'eix d'accionament
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
Tots els components de la vàlvula han d’estar lliures de revabes i nets (encenalls, sorra de fosa, etc.).
No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal∙lació, ús normal o durant les operacions de manteniment,
suposar un risc per als usuaris o per a l’entorn.
Ha de ser resistent als esforços derivats de la instal∙lació i del servei.
El cos de la vàlvula ha d’estar format com a màxim de tres peces.
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.
L’estanquitat s’ha d’aconseguir per mitjans mecànics. Queden expressament prohibits els productes d’estanquitat com ara líquids, pastes o
cintes.
La vàlvula ha d’estar construïda de manera que es pugui accionar fàcilment per mitjà d’un comandament manual.
Les posicions extremes d’obert i tancat han d’identificar‐se i limitar‐se per uns topalls fixes no ajustables.
La vàlvula ha de tancar girant el comandament manual en sentit horari. El comandament manual ha de quedar en angle recte respecte a
l’eix del cos de la vàlvula en la posició de tancat i paral∙lel a l’esmentat eix en la posició d’obert. La vàlvula s’ha de poder bloquejar en la
posició de tancat.
Si el mecanisme de topall forma part de la manilla, aleshores aquesta i l’eix han de ser tots ells parts d’una sola peça; la subjecció de la
manilla ha de segellar‐se.
Totes les peces en contacte amb el gas o amb l’atmosfera circumdant han d’estar fabricades amb materials resistents a la corrosió o han
d’estar degudament protegides.
El gruix de les parets de la vàlvula des de qualsevol via de gas cap a l’atmosfera o les perforacions connectades a l’atmosfera no han de ser
inferiors a 1 mm.
Les connexions poden ser roscades directament al tub o a la brida, desmuntables per junta plana, o bé amb enllaç PE‐tub metàl∙lic.
En les connexions roscades directament a tub o a brida, la unió roscada ha de complir els requisits de la norma UNE 19009.
En les connexions mitjançant unió per junta plana les rosques han de ser de tipus cilíndric adaptant‐se a la norma ISO 228.
En les connexions que incloguin un enllaç PE‐tub metàl∙lic, aquesta complirà les exigències de la norma UNE 60‐405.
La clau ha de portar marcada de forma indeleble i clarament visible, com a mínim, la informació següent:
‐ Nom del fabricant o marca d’identificació o marca comercial
‐ Diàmetre nominal
‐ Classe de pressió
‐ Direcció del flux (en cas necessari)
‐ Data de fabricació (l’any com a mínim)
VÀLVULA AMB OBTURADOR CÒNIC:
L’obturador ha d’estar dissenyat i muntat al cos de la vàlvula de manera que la vora de la superfície de segellat del obturador sobresurti
respecte a la superfície de segellat del con del cos.
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S’ha de proporcionar una separació mínima d’1 mm amb la finalitat de que l’obturador sigui capaç d’avançar en cas de desgast. La part
superior de la superfície de segellat del obturador ha d’estar més baixa que la superfície superior del cos.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, embalades amb el sistema seleccionat pel fabricant i que ha de proporcionar a la vàlvula una protecció
adequada contra possibles deterioraments. L’embalatge ha de contenir les instruccions d’instal∙lació i funcionament. En particular, el
fabricant ha de lliurar com a mínim informació sobre:
‐ Instal∙lació
‐ Funcionament i manteniment
‐ Posició de muntatge
‐ Temperatura d’utilització màxima i mínima
‐ Pressió màxima d’ús
Les rosques han de portar un protector de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales.
*UNE 60718:2001 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para instalaciones receptoras que
utilizan combustibles gaseosos a presiones de servicio hasta 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo.
*UNE 60718/1M:2002 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para instalaciones receptoras
que utilizan combustibles gaseosos a presiones de servicio hasta 0.5 MPa (5bar). 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 INFERIOR A 100 MM:
*UNE 60708:1987 Llaves metálicas de obturador esférico accionadas manualmente para instalaciones receptoras que utilizan combustibles
gaseosos a presiones de servicio hasta 0,5 MPa (5 Bar).
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D ‐ ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ‐ ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 ‐ GRANULATS
D039 ‐ SORRES‐CIMENT

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0391311.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir‐li l'aigua una vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

D07 ‐ MORTERS I PASTES
D070 ‐ MORTERS SENSE ADDITIUS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701461,D0701821.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
‐ Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
‐ Ciments de ram de paleta MC
‐ Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
‐ Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
‐ Morter ordinari (UNE‐EN 998‐2) en fàbrica no armada: >= M1
‐ Morter ordinari (UNE‐EN 998‐2) en fàbrica armada: >= M5
‐ Morter de junt prim o morter lleuger (UNE‐EN 998‐2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
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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.

D071 ‐ MORTERS AMB ADDITIUS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D071J641.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els segü ents additius:
‐ Inclusor d’aire
‐ Hidròfug
‐ Colorant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
‐ Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
‐ Ciments de ram de paleta MC
‐ Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
‐ Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
‐ Morter ordinari (UNE‐EN 998‐2) en fàbrica no armada: >= M1
‐ Morter ordinari (UNE‐EN 998‐2) en fàbrica armada: >= M5
‐ Morter de junt prim o morter lleuger (UNE‐EN 998‐2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i
utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
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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.

D0B ‐ ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. La secció
afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d’alterar les característiques
geomètriques o mecà niques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
‐ Ganxos, patilles i ganxos en U:
‐ Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
‐ Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de
curvatura ni trencaments en la barra.
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦
¦ B 400 ¦ 10 D ¦ 12 D ¦
¦ B 500 ¦ 12 D ¦ 14 D ¦
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
‐ No han d’aparèixer principis de fissuració.
‐ Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt de soldadura més proper, en cas
contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D.
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L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten variacions dins dels límits següents:
‐ Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
‐ Alçària de la corruga:
‐ Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
‐ Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
‐ Llargària en barres tallades o doblegades:
‐ L <= 6000 mm: ‐ 20 mm, + 50 mm
‐ L > 6000 mm: ‐ 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
‐ Llargària en estreps o cèrcols:
‐ Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
‐ Diàmetres > 25 mm: ‐ 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l’element)
‐ Diferència entre llargàries dels costats paral∙lels de l’element: <= 10 mm
‐ Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal∙lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de
mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de
desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes
temperatures
Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE‐
08.
El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i
lligaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i
lligaments.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE‐08).

EG ‐ INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 ‐ CAIXES I ARMARIS
EG12 ‐ CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG120007.

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Col∙locació i anivellació
‐ Connexionat
‐ Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col∙locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els tubs i els conductors han d’entrar i sortir de la caixa pels punts de rotura especialment preparats que aquesta incorpora. No s’admeten
modificacions a la caixa per a aquests proposits.
Les unions entre caixes han d’estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant.
No s’han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i les caixes.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 20 mm
‐ Aplomat: ± 2%
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal∙lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal∙lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal∙lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

EG14 ‐ CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG14E012,EG14E013,EG14E014,EG14E015.

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 ha condicions específiques del procés d’instal∙lació.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

EG2 ‐ TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG2D ‐ SAFATES METÀL∙LIQUES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG2DD8F1,EG2DGGF4.
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 cà rrega admissible de la safata i fixades al parament o al sostre
mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s’instal∙laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la safata, fixades amb
cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE‐EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els
borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.
S i 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 ha 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
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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.

EG2DB ‐ 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.
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 simultániament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una distància de separació
adequadai, 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 ha 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 a connectar.
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE‐EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

EG4 ‐ APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG41 ‐ INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG41LHTT,EG41NHTV.
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 capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar‐se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
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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 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 só n el que es corresponen als especificats a la DT.
‐ Verificar que el sistema de fixació es correcte
‐ Verificar el funcionament de la instal∙lació que comanden
‐ Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
‐ Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal∙lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució 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 as saigs 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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EG42 ‐ INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42WXRV,EG420001.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
‐ Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
‐ Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
‐ Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i
per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Col∙locació i anivellació
‐ Connexionat
‐ Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal∙lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaç os 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 AUTOMÀ TICS
MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic 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 automà tic 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.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
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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 AUTOMÀ TICS
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 só n el que es corresponen als especificats a la DT.
‐ Verificar que el sistema de fixació es correcte
‐ Verificar el funcionament de la instal∙lació que comanden
‐ Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
‐ Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal∙lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució 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 as saigs 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.
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En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF.

EJM ‐ ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
EJM1 ‐ COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJM12401.

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra:
‐ Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
‐ Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col.locació de comptadors:
‐ Replanteig de la unitat d’obra
‐ Preparació de les unions
‐ Col∙locació del comptador
‐ Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
‐ Prova de servei
‐ Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col.locació del punts de lectura centralitzada:
‐ Replanteig de unitat d’obra
‐ Col.locació del punt de lectura centralitzada
‐ Execució de les connexions elèctriques
‐ Comprovació del funcionament
‐ Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc.
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal∙lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d’il∙luminació i d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal∙lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després del comptador ha de quedar instal∙lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada,
segons les especificacions del seu plec de condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 20 mm
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:
La caixa ha d’estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.
El punt de lectura interior ha d’estar col.locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors.
El punt de lectura exterior ha d’estar col.locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l’edifici.
Les connexions elèctriques han d’estar fetes. No s’han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i els terminals de connexió.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S’ha de comprovar que les característiques del producte correspon a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col∙locació.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col∙locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal∙lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal∙lada, 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.

EJMB ‐ MESURADORS DE CABAL

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparell per a mesurar el cabal a una canonada, instal∙lat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig
‐ Preparació de les unions i accessoris
‐ Connexió a la canonada
‐ Prova d’estanqueïtat i calibrat de l’aparell
‐ Retirada de l’obra dels embalatges, restes de material, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
L’aparell ha d’estar situat de manera que es pugui fer una lectura directa de l’escala o pantalla de dades.
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels
equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar connectat a la xarxa corresponent i en condicions de funcionament.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
El fluid circularà pel seu interior en el sentit que indica l’aparell. Als mesuradors de cabal per flotador, el senti t serà ascendent, i la posició
del aparell vertical.
No s’han de transmetre esforços entre l’aparell i els elements de la instal∙lació.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
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.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de
les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’ hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha
d’interposar el material necessari per a l’obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
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, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa serà l’específica de l’ús al que es destina la canalització.

EN ‐ VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN3 ‐ VÀLVULES D'ESFERA
EN31 ‐ VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EN312327,EN317327,EN318427,EN319427,EN31A427.

.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Muntades superficialment
‐ Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Neteja de rosques i d'interior de tubs
‐ Preparació de les unions amb cintes
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa
‐ Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de
tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

EN32 ‐ VÀLVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN3284F7,EN32A4F7.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d'esfera manuals embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Muntades superficialment
‐ Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Neteja de l'interior dels tubs
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‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa
‐ Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de
tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col∙locar i treure tots els cargols de les brides.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

EN7 ‐ VÀLVULES DE REGULACIÓ
EN71 ‐ VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Vàlvula de tres vies
‐ Vàlvula de quatre vies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
‐ Preparació de les unions amb cintes
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
‐ Connexió del motor a la xarxa elèctrica
‐ Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació elèctrica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 30 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Un cop instal∙lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

EN8 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ
EN81 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN811597.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Muntades superficialment
‐ Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
‐ Preparació de les unions amb cintes
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa
‐ Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de
tancament.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal∙lada, amidada 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.

EN82 ‐ VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN8216A7,EN8216D7.
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, amidada 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.

EN9 ‐ VÀLVULES DE SEGURETAT
EN91 ‐ VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT ROSCADES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN914327.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de seguretat de recorregut curt, roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col∙locació següents:
‐ Muntades superficialment
‐ Muntades en pericó de canalització soterrada
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Neteja de rosques i d'interior de tubs
‐ Preparació de les unions amb cintes
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa
‐ Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista.
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció.
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on ha d'estar la vàlvula.
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de
tancament.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

ENC ‐ VÀLVULES D'EQUILIBRAT

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENC11050,ENC11060,ENC21010.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d’equilibrat automàtic, muntades superficialment roscades o embridades.
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
‐ Vàlvules reguladores de cabal
‐ Vàlvules reguladores de cabal i pressió diferencial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d’obra
‐ Neteja de l'interior dels tubs
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa
‐ Prova de funcionament
‐ Prova d'estanquitat
‐ Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Preferentment ha d’anar muntada en la canonada de
retorn del circuit.
Les parts de la vàlvula que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.
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La distància entre la vàlvula i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula.
La brida ha de fer una pressió uniforme sobre l'element d'estanquitat. Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada al cos de la vàlvula.
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels
equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Toleràncies d'execució:
‐ Posició: ± 10 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal∙lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

ENE ‐ FILTRES COLADORS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENE2A304,ENE2D304,ENE2E304,ENE18304,ENE19304,ENE1A304.

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

ENG ‐ VÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS DE GAS
ENG6 ‐ ELECTROVÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS DE GAS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENG6B2A4.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Electrovàlvules de tall per a gas, col∙locades.
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
‐ Vàlvules muntades roscades
‐ Vàlvules muntades embridades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En les vàlvules roscades:
‐ Preparació i comprovació dels extrems dels tubs i de les vàlvules
‐ Neteja de rosques i del interiors dels tubs
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas
‐ Connexió amb la xarxa elèctrica
‐ Prova d'estanquitat
‐ Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
En les vàlvules embridades:
‐ Comprovació de les brides dels tubs i les vàlvules
‐ Connexió de la vàlvula a la xarxa de gas
‐ Connexió amb la xarxa elèctrica
‐ 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 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.
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.
Ha d’estar situada en un emplaçament que permeti la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments mínims més
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.

74

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CENTRAL TÈRMICA DE BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA CALENTA PER LA CALEFACCIÓ DEL CENTRE CULTURAL LES MONGES I DEL CEIP PAU
CLARÍS DE LA SEU D’URGELL
Les parts mòbils de la vàlvula s’han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l’obra o la pròpia instal∙lació.
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de
tancament.
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.
Ha d’estar connectada a la xarxa d’alimentació elèctrica. La connexió elèctrica ha d’estar feta a dintre de la caixa de connexions de la
vàlvula. Els conductors de fase, neutre i protecció han de connectar‐se als borns corresponents.
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 tuberies i la vàlvula.
Toleràncies d'instal∙lació:
‐ Posició: ± 30 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions a les xarxes de servei es faran un cop tallat els corresponents subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les
canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha d’interposar
el material necessari per a la obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
En les unions embridades, els cargols de la brida s’han de prémer de manera alternada, per tal de que la pressió sobre el junt sigui el més
uniforme possible.
En les unions roscades, l'enroscada 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.
La brida s’ha de prémer de manera que la pressió sobre el junt sigui uniforme.
Un cop instal∙lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales.

EY ‐ AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 ‐ AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY01 ‐ REGATES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EY011223,EY011221.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal.lació i tapada posteriorment amb morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig i marcat de les regates
‐ Obertura de les regates
‐ Col.locació dels tubs o elements a introduir a les regates
‐ Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
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Ha d'estar feta al lloc indicat a la D.T., amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la D.F.
Ha de ser recta.
Si la paret es estructural, la regata no pot ser horitzontal.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col.locats dins de la regata.
Fondària:
‐ Paret estructural ............................................................................................................................. < 1/6 gruix paret
‐ Paret no estructural ........................................................................................................................ < 1/3 gruix paret
Pendent .................................................................................................................................................................. >= 70°
Separació als brancals ....................................................................................................................................... >= 20 cm
Separació entre regates..................................................................................................................................... >= 50 cm
Toleràncies d'execució:
‐ Replanteig .................................................................................................................................................... ± 10 mm
‐ Fondària ......................................................................................................................................................... + 0 mm
.......................................................................................................................................................................... ‐ 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No es pot fer cap regata fins pasades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprobat el funcionament correcte de la intal.lació introduida.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria realment executat d'acord amb la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE FL‐90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
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F ‐ PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
FF ‐ TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB ‐ TUBS DE POLIETILÈ
FFB2 ‐ TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB26355.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col∙locació d’ accessoris en canalitzacions soterrades
amb unions soldades, col∙locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
‐ Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 °C
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
‐ Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal∙lacions
d'hidrants, etc.).
‐ Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
‐ Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal∙lació de bombeig, etc.)
‐ Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini
d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal∙lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
‐ Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
‐ Replanteig de la conducció
‐ Col∙locació de l’element en la seva posició definitiva
‐ Execució de totes les unions necessàries
‐ Neteja de la canonada
‐ Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal∙lacions sense especificació del grau de dificultat, la col∙locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els
diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col∙locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el
règim hidràulic de la canonada.
Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de
fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han
de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Polie lè │
Polie lè
│
│
│ densitat alta │ densitat baixa i mitjana │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│ A 0°C │ <= 50 x Dn │ <= 40 x Dn
│
│ A 20°C │ <= 20 x Dn │ <= 15 x Dn
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar‐se per interpolació lineal.
COL∙LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral∙lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl∙lica , entre ella i
el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
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Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al
tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
‐ Tub polietilè densitat baixa:
┌─────────────────────────────────────┐
│ DN │ Trams │ Trams │
│ (mm) │ ver cals │ horitzontals │
│ │ (mm) │ (mm) │
│──────│──────────────│───────────────│
│ 16 │ 310 │ 240
│
│ 20 │ 390 │ 300
│
│ 25 │ 490 │ 375
│
│ 32 │ 630 │ 480
│
│ 40 │ 730 │ 570
│
│ 50 │ 820 │ 630
│
│ 63 │ 910 │ 700
│
└─────────────────────────────────────┘
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben
piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar‐les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
‐ Polietilè extruït: >= 5 cm
‐ Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
‐ Polietilè extruït: >= 60 cm
‐ Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col∙locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de
temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar
ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de
sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les
parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent‐lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la
connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer‐ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar‐la.
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar‐los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col∙locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen als
especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
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Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar‐la provisionalment per
evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament
o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de
complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat
segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal∙lació. S'han de col∙locar de forma que els junts de les canonades i dels
accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal∙lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col∙locar.
COL∙LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl∙liques per a la subjecció dels mateixos.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
‐ Control visual de l’execució de la instal∙lació, comprovant:
‐ Suportació
‐ Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal∙lació
‐ Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments
‐ Distància a altres elements i conduccions.
‐ Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica
‐ Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal∙lacions de sanejament.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Manteniment de la instal∙lació.
‐ Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s’ha de
procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF.

79

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CENTRAL TÈRMICA DE BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA CALENTA PER LA CALEFACCIÓ DEL CENTRE CULTURAL LES MONGES I DEL CEIP PAU
CLARÍS DE LA SEU D’URGELL

K ‐ PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ‐RESTAURACIÓ D'EDI
K2 ‐ DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ‐ ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K213 ‐ ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2135343.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o
contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
‐ Mitjans manuals
‐ Martell picador
‐ Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
‐ Maçoneria
‐ Obra ceràmica
‐ Formigó en massa
‐ Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Enderroc de l'element amb els mitjans adients
‐ Tall d'armadures i elements metàl∙lics
‐ Trossejament i apilada de la runa
‐ Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de
les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en
obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
mínim:
‐ Mètode d'enderroc i fases
‐ Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
‐ Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
‐ Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
‐ Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
‐ Cronograma dels treballs
‐ Pautes de control i mesures de seguretat i salut
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, molè sties 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 la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
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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 veï nes, 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 matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col∙locar bastides amb una barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar‐lo i protegir‐lo per tal d'evitar‐ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al
finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75)
* 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

K214 ‐ DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2141341.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Maçoneria
‐ Obra ceràmica
‐ Formigó en massa
‐ Formigó armat
‐ Fusta
‐ Fosa
‐ Acer
‐ Morter
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors:
‐ Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
‐ Degradació de l’element a tractar
‐ Resistència al tractament
‐ Dificultat d’accés a l’element a tractar
‐ Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
‐ Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
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‐ Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
‐ Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
‐ 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
Desmuntatges:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Numeració de les peces i croquis de la seva posició
‐ Col∙locació de cindris o apuntalaments, si cal
‐ Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
‐ Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposi i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en
obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé . Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus
han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
mínim:
‐ Mètode d'enderroc i fases
‐ Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
‐ Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
‐ Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
‐ Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
‐ Cronograma dels treballs
‐ Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar‐se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties 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 la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar‐lo i protegir‐lo per tal d'evitar‐ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
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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 matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D’EDIFICACIONS:
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.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE
MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS
ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀ BRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL
AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀ MICA, ENDERROC DE
REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS
AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

K215 ‐ DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K215C011.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió,
o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
‐ Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col∙locades amb morter de ciment, amb mitjans
manuals i cà rrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
‐ Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
‐ Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o
contenidor
‐ Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
‐ Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
‐ Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
carrega de runa sobre camió o contenidor
‐ Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
‐ Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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‐ Enderroc de formació de pendents de formigó cel∙lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
‐ Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i
retirada de runa
‐ Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
‐ Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
‐ Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
‐ Tall d'armadures i elements metàl∙lics
‐ Trossejament i apilada de la runa
‐ Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
‐ Desmuntatge per parts, i classificació del material
‐ Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
‐ Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de
les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultò rics i els carreus
han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col∙ locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar‐se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar‐lo i protegir‐lo per tal d'evitar‐ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’ inici de les feines, l’empresa encarregada d’executar‐les
haurà d’establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l’autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de
demolició.
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col∙ lectives establertes a l’Ordre de 31 d’octubre
de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han d’utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols
d’acord amb l’establert a la UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que
impedeixin l’emissió de fibres d’amiant a l’ambient.
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE
SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D’ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el
reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas
complementarias al citado Reglamento
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

K216 ‐ DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2164771,K2161511.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
‐ Paret d’obra de fàbrica de ceràmica
‐ Envans i paredons d’obra de ceràmica
‐ Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Enderroc de l'element amb els mitjans adients
‐ Trossejament i apilada de la runa
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‐ Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L’edifici ha de quedar tancat per una tanca d’alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l’edifici i de la bastida i
convenientment senyalitzada.
S’han de col∙locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m
com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual contra incendis.
Si durant l’enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s’han de col∙locar testimonis per a observar els possibles efectes de
l’enderroc i dur a terme l’apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es
disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d’enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l’enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a observar les
lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col∙locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir‐se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l’enderroc.
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé
altres causes en puguin provocar l’enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l’aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar‐ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S’han de contrarestar i anul∙lar les components horitzontals d’arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar‐lo per tal d'evitar‐ne l’esfondrament.
Si les parets són de tancament, s’enderrocaran les que no són estructurals després d’haver enderrocat el sostre superior i abans
d’enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d’enderrocar els arcs, s’han d’equilibrar les empentes laterals i s’apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d’alçària superior a set vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S’han d’enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d’enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S’enderrocaran un nivell per sota del que s’està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant‐se en aquest cas,
proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s’han de tallar en bandes paral∙leles a l’armadura principal, de pes no més gran a l’admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar‐lo per tal d'evitar‐ne l’esfondrament.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D’ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI:
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

K218 ‐ DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K218D6A0,K218D6A4.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre
camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
‐ Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d’estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
‐ Arrencada d'enrajolat o d’aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal∙lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
‐ Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o
contenidor
‐ Arrencada d'escopidor o coronament metàl∙lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
‐ Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor
‐ Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans
manuals, d'una en una, protegint‐les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
‐ Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
‐ Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o
contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
‐ Tall d'elements metàl∙lics, guies, suports, etc.)
‐ Trossejament i apilada de la runa
‐ Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
‐ Desmuntatge per parts, i classificació del material
‐ Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
‐ Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors:
‐ Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
‐ Degradació de l’element a tractar
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‐ Resistència al tractament
‐ Dificultat d’accés a l’element a tractar
‐ Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
‐ Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
‐ Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
‐ Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de
les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar‐se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar‐lo i protegir‐lo per tal d'evitar‐ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d’acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS O SOSTRES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

K219 ‐ DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

88

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CENTRAL TÈRMICA DE BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ
D’AIGUA CALENTA PER LA CALEFACCIÓ DEL CENTRE CULTURAL LES MONGES I DEL CEIP PAU
CLARÍS DE LA SEU D’URGELL

K2194721.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
‐ Vorada col∙locada sobre terra o formigó
‐ Rigola de formigó o de panots col∙locats sobre formigó
‐ Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
‐ Paviment de rajola cerà mica, pedra natural, llambordins o còdols
‐ Material sintètic i capa d'anivellació
‐ Terratzo i capa de sorra
‐ Solera de formigó
‐ Esglaó
‐ Revestiment d'esglaó
‐ Recrescut de morter de ciment
‐ Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors:
‐ Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
‐ Degradació de l’element a tractar
‐ Resistència al tractament
‐ Dificultat d’accés a l’element a tractar
‐ Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
‐ Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
‐ Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
‐ Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Demolició de l'element amb els mitjans adients
‐ Trossejament i apilada de la runa
‐ Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
‐ Desmuntatge per parts, i classificació del material
‐ Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
‐ Càrrega i transport de la runa a l'abocador
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.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
mínim:
‐ Mètode d'enderroc i fases
‐ Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
‐ Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
‐ Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
‐ Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
‐ Cronograma dels treballs
‐ Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal∙lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal∙lació i de
mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’ han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col∙locat, sense afectar la capa de compressió
del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir‐se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

K21A ‐ DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21A3011.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d’elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
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‐ Arrencada de fulla i bastiment
‐ Desmuntatge de persiana de llibret
‐ Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
‐ Trossejament i apilada de l'element arrencat
‐ Aplec dels elements desmuntats
‐ Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s’ha de depositar runa sobre les bastides.
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir‐se a peu dret o en edificacions i elements aliens a
l’enderroc.
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l’arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s’ ha de malmetre el forat d’obra de l’element que s’arrenca.
Quan s’arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s’està enderrocant, no s’afectarà l’estabilitat de l’element estructur al on estigui
situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar‐los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s’arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l’edifici ha de quedar envoltat d’una tanca d’alçà ria >2
m, situada a una distància de l’edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S’han de col∙locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé
altres causes en puguin provocar l’enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops sub jectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent‐les descendir amb politges.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21B ‐ DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21B3011.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecà nics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
‐ Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
‐ Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
‐ Desmuntatge de barana metàl∙lica
‐ Desmuntatge de reixa i ancoratges
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Enderroc de l'element amb els mitjans adients
‐ Tall d'armadures i elements metàl∙lics
‐ Trossejament i apilada de la runa
‐ Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar‐ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en
obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, 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 matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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.

K24 ‐ TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
K246 ‐ DESENRUNAMENTS A EDIFICACIONS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K2461111.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extracció i càrrega de runes a l’interior d'edificacions, o a l’exterior de les mateixes, amb mitjans manuals o mecànics.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Desenrunament a l’interior d'edificacions, amb mitjans manuals i cà rrega manual de runa sobre camió o contenidor
‐ Desenrunament a l’interior d'edificacions, amb mitjans mecànics i càrrega mecà nica de runa sobre camió o contenidor
‐ Desenrunament a l’interior d'edificacions en construccions soterrades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
‐ Desenrunament a l'exterior d'edificacions, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Tall d'armadures i elements metàl∙lics si existeixen
‐ Trossejament i apilada de la runa
‐ Càrrega de la runa sobre el camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Les construccions que s'han de mantenir, han de restar estables.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona de treball no ha de tenir instal∙lacions en servei (claveguerams, 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.
Cal garantir l'estabilitat de l'estructura abans de retirar la runa. No s'ha de treballar en llocs on hi hagi perill d'esfondraments.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
Quan l'alçària lliure en la zona de treball és >= 6 m s'han de col∙locar bastides amb una barana i un sòcol.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre un mur, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
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.
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar per tal de facilitar‐ne la càrrega amb mitjans manuals.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
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 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

K2R ‐ GESTIÓ DE RESIDUS
K2R5 ‐ TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R540H0.
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1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
‐ Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
‐ Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb
indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar‐se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar
vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció
de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col∙locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra,
s’ha de transportar a una instal∙lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
‐ Identificació del productor dels residus
‐ Identificació del posseïdor dels residus
‐ Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
‐ Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
‐ Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu
desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.

K2RA ‐ DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL∙LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA71H0.
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
‐ Deposició del residu no reutilitzat en la instal∙lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i
emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT:
valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de
residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.
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Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus.
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