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DOCUMENT NÚMERO 1.- MEMÒRIA.
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DG. DADES GENERALS
1. Identificació i objecte del projecte
L’objecte d’aquest projecte és fer una definició de les actuacions d’obres i instal·lacions per a la
reforma interior d’un establiment per poder desenvolupar-hi usos de pública concurrència, al
carrer Clavé, s/n, de Berga (CP 08600).
Aquest document tècnic, compren les obres i instal·lacions corresponents, que defineixen a
nivell executiu les actuacions necessàries.

Fig. 1.1. Situació de la finca. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

2. Agents del projecte
Promotor:
Nom: Ajuntament de Berga
Representant: Montserrat Venturós Villalba (Alcaldessa)
Domicili fiscal: Plaça de Sant Pere núm. 1
08600 Berga (Barcelona)
CIF: P0802200F
Projectista:
Nom: Aleix Cervantes López
NIF: 40561365Z
Adreça: C. Lluís Millet, núm. 21, 2n
08600 Berga (Barcelona)
Titulació: Enginyer Industrial. Col·legiat núm. 15.698.
Telèfon: 676.949.996
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Correu electrònic: acervantes@itecnics.cat

3. Emplaçament
Ubicació:
Població:
Província:
Codi postal:

Carrer Clavé, s/n
Berga (El Berguedà).
Barcelona
08600

4. Relació de documents complementaris
La present memòria es complementa amb la següent relació de documents:
-

Justificació normativa.
Control de qualitat
Programa d’execució d’obra
Estudi de la gestió dels residus
Annex de càlculs
Annex de materials
Estudi de costos d’explotació i manteniument
Amidaments.
Pressupost.
Justificació de preus
Possibles millores de licitació.
Plànols.
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Plec de Condicions.
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
La intervenció de la finca plantejada en aquest projecte ve motivada per la voluntat del client
per transformar gairebé bé tota la planta baixa de l’edifici per a usos de pública concurrència,
adequant una sèrie d’espais com a sales d’exposició, zones comunes, banys, tallers didàctics,
audiovisuals, magatzems i zones de serveis. L’àmbit d’actuació té una superfície útil total de
789,11 m2.
La intervenció no genera cap augment de volum ni de superfícies construïdes. Mentre que els
enderrocs que es defineixen no tenen afectació a l’estructura principal de l’edifici.
L’edifici es troba situat en sòl urbà, amb la següent clau urbanística:
-

4F Sistema d’equipaments. Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa
d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

-

6A Edificis a conservar. Edificis monumentals catalogats.

Fig. 1.1 Fragment del plànol d’ordenació i qualificació del sòl urbà. Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal
Aquest projecte parteix de la premissa que l’activitat que es pretén desenvolupar és de caràcter
sociocultural i/o de pública concurrència. Per tant, serà necessària la instrumentació de les
eines de gestió urbanística necessàries per compatibilitzar els usos proposats amb el
planejament urbanístic vigent.
Al tractar-se d’un d’edifici protegit a nivell arquitectònic (BCIL), cal remarcar que es tracta d’una
obra de reforma parcial interior de la planta baixa que no altera la configuració arquitectònica
de l’edifici, i no té caràcter d’intervenció total. L’actuació no produeix una variació essencial de
la composició general exterior, ni de la volumètrica, ni del conjunt del sistema estructural.
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2. Descripció del projecte
2.1. Descripció general de la finca
L’edifici existent està composat per una planta semisoterrani, planta baixa, primera i segona.
Actualment es troba desocupat, però antigament havia exercit les funcions de convent de
frares, i posteriorment s’havia destinat en gran part a un ús de caràcter docent com escola
formació professional.
Amb les obres de reforma interior que preveu el present projecte, el programa d’ús que es
proposa a la planta baixa és el següent:
Zones d’ús públic: dues sales d’exposicions (sala d’exposicions pròpiament i zona del claustre),
una sala d’audiovisuals, recepció, banys de dones, homes i adaptats (definits en un altre
projecte executiu), i una zona de tallers didàctics. I zones d’ús restringit: guixeta, distribuïdor,
bany petit, magatzem i dues sales d’instal·lacions tècniques.
A nivell constructiu:
L’estructura horitzontal compte amb forjats unidireccionals amb bigues de fusta i entrebigat
ceràmic, reforçades amb perfils metàl·lics en la seva cara inferior (a excepció de la zona de
l’ala nord en què el forjat tan sols disposa d’una estructura metàl·lica). D’altra banda,
l’estructura vertical o portants és a base de murs de pedra.
Les divisions interiors són de fàbrica d’obra amb revestiments de guix.
A la zona del claustre, el sostre és directament les bigues de fusta i l’entrebigat ceràmic revestit
amb guix.
Hi ha diferents tipus de paviments: paviments continus de formigó, i varietat de rajoles
hidràuliques.
2.2. Descripció de les obres
- A nivell d’obra:
Les obres consisteixen en reformar gran part de la planta baixa de l’edifici, amb l’objecte
principal de donar compliment a la normativa sectorial actual en matèria de seguretat en cas
d’incendi, d’utilització i accessibilitat, per adequar-ne els espais interiors per a usos de pública
concurrència. I en segon terme, dotar les citades zones amb les instal·lacions elèctriques,
d’il·luminació, de seguretat, de telecomunicacions, de fontaneria, i d’audiovisuals necessàries i
definides pel promotor per portar-hi a terme activitats com sales d’exposicions de caràcter
artístic.
L’abast o àmbit concret de planta baixa a reformar es troba definit en els plànols, i que donen
com a resultat una superfície útil a reformar de 789,11 m2. D’acord amb la documentació
gràfica i el quadre de superfícies, es reforma la distribució interior per obtenir unes zones d’ús
públic de 716,28 m2, i unes zones d’ús restringit de 72,83 m2.
S’enderroquen certs paraments verticals de les façanes oest (Ronda Queralt) i nord (carrer
Pinsania), per habilitar noves sortides reglamentàries d’evacuació de l’establiment i allotjar un
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nou armari de comptadors o escomeses dels serveis (electricitat, fontaneria, protecció contra
incendis i telecomunicacions).
En concret, i per tal de garantir l’evacuació dels ocupants, a banda de la porta d’accés existent
que no s’hi actua, es converteix una actual finestra en porta d’emergència cap a la Ronda de
Queralt, i es reforma l’escala de la tercera sortida d’emergència que dóna al pati interior de la
finca i que a la vegada comunica amb una altra porta de sortida cap al carrer de la Pinsania.
A banda de les qüestions relacionades amb les mesures passives de seguretat en cas
d’incendi en les portes (indicades posteriorment), també es preveu la reparació i manteniment
de les fusteries de portes i finestres interiors que es conserven, i que principalment comuniquen
amb el claustre.
A nivell d’accessibilitat, s’executa una rampa metàl·lica a l’accés de la finca, i s’instal·la una
tarima de fusta a la zona de la recepció, per tal d’evitar el canvi de rasant o nivell entre el
vestíbul i el claustre. També es preveu la construcció d’una rampa exterior a la zona del pati de
façana nord, per tal de salvar el desnivell existent amb el carrer Pinsania fruit de la nova sortida
d’evacuació. Els aspectes relacionats amb la necessitat de disposar d’un servei higiènic
accessible es troben resolts en un altre projecte executiu anomenat “Projecte d’obres de
reforma parcial interior per a la construcció d’uns banys” redactat per l’arquitecte tècnic Sr.
Xavier Casas i Pujol en data novembre de 2017, i que es troben actualment les obres en
execució.
El nivell de la porta d’accés a l’edifici es troba a una rasant superior respecte la vorera del
carrer Clavé, que és salvat mitjançant unes escales. En aquest sentit, i tenint en compte que tot
forma part d’un àmbit de sistema viari en domini públic, l’ajuntament ha executat una actuació
de supressió de barreres arquitectòniques, consistent amb unes rampes que connecten fins a
la vorera del carrer Clavé. Per tant, aquest espai queda fora de l’àmbit del present projecte.

Fig. 2.2.1 Fragment del projecte de millora d’accessibilitat i reordenació de l’entorn del convent
de Sant Francesc
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- A nivell de proteccions passives contra incendis:
El sostre del claustre per conservar l’estètica existent, es protegeixen els elements estructurals
(bigues de fusta) amb ruixadors automàtics, amb un sistema de preacció combinat amb
detecció automàtica.
La resta d’estances els elements resistents dels sostres (biguetes de fusta) també es
protegeixen els elements estructurals (bigues de fusta) amb ruixadors automàtics, amb un
sistema de preacció combinat amb detecció automàtica i manual, i les bigues metàl·liques es
revesteixen amb pintura intumescent per obtenir una resistència al foc R 90.
Totes les bigues de fusta, tant del claustre com la resta de zones dins l’àmbit del projecte, es
pintaran amb un sistema que garanteixi una reacció al foc C-s2, d0, o superior. I s’executarà
mitjançant l’aplicació de vernís en el cas del claustre, i pintura en el cas de la resta de sales
que formen part de l’àmbit del projecte.
Els paraments verticals i portes que separen diferents sectors d’incendi es realitzen amb
envans de cartró guix o d’obra per tal d’aconseguir una compartimentació EI 90, i portes EI2 60
C5, respectivament, en compliment del DB-SI del CTE.
S’instal·laran també els preceptius cartells o senyalització d’evacuació i lluminàries
d’emergència.
- A nivell de proteccions actives contra incendis:
S’instal·len extintors, boques d’incendis equipades amb la seva xarxa d’aigua i escomesa nova,
amb la seva corresponent senyalització, així com la instal·lació d’extinció automàtica abans
comentada.
La companyia explotadora de la xarxa d’aigua potable municipal (Sorea) informa que es
disposa de pressió suficient per abastir-ho, i així no caldrà dipòsit de reserva d’aigua, i
s’abastirà directament des de la canonada emplaçada a la Ronda Queralt, de diàmetre nominal
250 mm.
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Fig. 2.2.2 Informe de l’empresa concessionària (Sorea) de l’explotació del servei d’abastament
d’aigua potable

- A nivell d’instal·lacions, es descriurà posteriorment totes i cada una de les mateixes que
intervenen en l’obra.
Bàsicament consistiran en dotar les zones que formen part de l’àmbit del projecte, amb unes
instal·lacions d’il·luminació adequades per efectuar exposicions artístiques o similars,
elèctriques per alimentar els diferents receptors i enllumenat, de fontaneria per tal d’abastir les
diferents unitats terminals de la zona de tallers i els serveis higiènics de forma definitiva, de
seguretat i antiïntrusió als efectes d’intentar evitar possibles robatoris, de telecomunicacions
per a la comunicació de dades necessària, i d’audiovisuals segons requeriments del promotor
donat l’ús previst a sala d’exposicions.
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- A nivell d’execució de les obres per fases:
Tal i com es detallarà posteriorment en l’apartat de pressupost, i de forma concreta per partides
en els amidaments i pressupost del projecte, es preveu l’execució de les obres en dues fases
clarament diferenciades però que a la vegada cadascuna d’elles són de caràcter complet:




Fase 1. Corresponent bàsicament a treballs d’obra civil o paleteria (enderrocs per a
l’habilitació de noves sortides d’evacuació, millores en l’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques, altres treballs de paleteria i compartimentacions verticals
(portes i parets) delimitadores de les zones que formen part de l’àmbit del projecte i que
a la vegada efectuaran tasques de sectorització en cas d’incendi)
Fase 2. Corresponent a les obres necessàries corresponents a la implantació de les
instal·lacions i serveis per poder exercir l’ús de pública concurrència en el recinte
(instal·lacions de detecció i extinció d’incendis, d’electricitat, d’il·luminació, fontaneria,
revestiments de seguretat passiva en cas d’incendi de l’estructura), així com altres
equipaments de caràcter especial (instal·lacions de seguretat, d’audiovisuals, entre
d’altres).

2.3. Superfícies d’actuació
Sala

Superfície

Vestíbul

26,85 m2

Guixeta

6,85 m2

Distribuïdor

20,27 m2

Magatzem

21,42 m2
2,79 m2

Bany
Claustre

325,3 m2

Sala d'exposicions

307,2 m2

Distribuïdor instal·lacions

10,9 m2

Sala instal·lacions elèctriques

5,19 m2

Sala instal·lacions hidràuliques

5,41 m2

Sala tallers

37,25 m2

Audiovisuals

19,68 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

789,11 m2
1.112,45 m2

2.4. Classificació de les obres
De conformitat amb l’article 232 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals les obres que es volen portar a terme es classifiquen, segons
l’objecte i naturalesa com a:


Obres de reforma i rehabilitació.
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2.5. Programa d’execució d’obra
El programa d’execució dels treballs s’ha previst en 3 setmanes per a la fase 1, i de 8 setmanes
per a la fase 2.
En ambdós casos es detalla a l’annex amb el pertinent diagrama de temps-activitat detallat per
capítols d’obra.
2.6. Normativa d’accessibilitat
L’obra prevista al present projecte consisteix en la reforma interior d’una edificació existent. I en
aquest sentit, el projecte preveu el compliment de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre,
d’accessibilitat, el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat i el Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril. Posteriorment,
s’inclou un annex de justificació normativa en aquest sentit.
Les obres, un cop finalitzades, no afectaran l’accessibilitat de la via pública de l’entorn de
l’immoble.
2.7. Llei de contractes del sector públic i classificació CPV
La contractació administrativa de les obres es realitzarà d’acord amb Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007
(DOUE de 15 de març de 2008), el codi CPV del contracte és:
CPV 45212300-9 “Treballs de construcció d’edificis culturals i relacions amb l’art”.
2.8. Afectacions
Durant l’execució de les obres s’hauran de realitzar talls puntuals totals o parcials dels vials
perimetrals per tal d’assegurar la seguretat de les persones, bàsicament coincidint amb els
treballs d’enderroc per habilitar noves sortides d’emergència de l’establiment.
No es preveuen afectacions durant l’execució de l’obra més enllà de l’àmbit estricte de l’obra i
en moments molt puntuals per a l’accés de vehicles a aquesta.
2.9. Estudi bàsic de seguretat i salut
D’acord amb la normativa sectorial vigent, s’annexa al present projecte.
2.10. Control de qualitat
El control de qualitat és inferior a l’1,5% del Pressupost d’Execució Material, pel que anirà
íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari.
S’adjunta el seu detall com annex al present projecte.
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2.11. Gestió de residus
S’annexa al present projecte de l’estudi de la gestió del residus generats per a les obres.
2.12. Altres consideracions
2.12.1. Compliment de la normativa vigent
En la redacció del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent, que
es detalla en el capítol II del Plec de Condicions.
El projecte incorpora la documentació necessària pel tipus d’obra a executar i dóna
compliment, en quant a documentació necessària, a allò exigit al l’article 233 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de contractes del sector públic i als articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
2.12.2. Revisió de preus
No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules
Administratives no ho indica explícitament.
2.12.3. Classificació del contractista
Tot i no ser obligatòria la classificació empresarial del contractista, d’acord amb l’article 77.1.a)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), al disposar d’un
projecte amb un pressupost d’execució inferior a 500.000 euros; en el cas d’empreses que
acreditin disposar classificació empresarial, es consideraran que compleixen els requisits de
solvència econòmica-financera i tècnica les que disposin de com a mínim la totalitat de les
següents classificacions següents per cadascuna de les fases d’obra previstes al projecte:
Fase 1:


Grup C (edificacions). Subgrup 4 (Paleteria, arrebossats i revestiments). Categoria 1 (igual
o inferior a 150.000 €).

Fase 2:



Grup I (instal·lacions elèctriques). Subgrup 1 (enllumenats, il·luminacions i abalisament
lluminós). Categoria 1 (igual o inferior a 150.000 €).
Grup K (especials). Subgrup 9 (Instal·lacions contra incendis). Categoria 1 (igual o inferior a
150.000 €).

2.12.4. No fraccionament i divisió en lots
Les obres projectades constitueixen una obra completa sempre i quan s’executin de forma
consecutiva la totalitat de les fases contemplades, d'acord amb l'article 13 .3 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 13 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, susceptible
d'ésser lliurada al servei públic una vegada acabades, i reunint els requisits de l'article 125 del
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
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En aquest sentit, el projecte preveu l’execució de les obres en dues fases clarament
diferenciades a nivell de partides d’execució i de tipologia de contractistes a executar-les. Per
una banda els treballs d’obra civil o paleteria inclosos a la fase 1, i per l’altre els d’instal·lacions
previstos a la fase 2. Aquestes fases són necessàries d’executar de forma consecutiva, o per
ordre, perquè tinguin la consideració d’obra completa en els termes previstos a la legislació
vigent. Tanmateix, s’ha previst la seva execució per fases per tal de què tinguin coherència
cronològica d’execució constructiva, i a la vegada poder donar compliment als compromisos
fixats per les parts signants del conveni mixt de col·laboració entre l’Ajuntament de Berga, la
Fundació bancària “La Caixa” i el Grup de Pintors Verdaguer 7, en data 27 de juliol de 2017.
Igualment, cal destacar que per a cadascuna de les fases es considera no recomanable la seva
divisió en lots, al tractar-se d’un contracte d’obra de poca envergadura econòmica (i més tenint
en compte la justificació de divisió per fases indicada anteriorment), donada la mateixa tipologia
de contractista d’obra o instal·lador a executar cada fase, així com per a la correcta cronologia
d’execució de l’obra. En aquest sentit, la divisió en lots per cadascuna de les fases en
dificultaria la seva correcta execució des del punt de vista tècnic i en posaria en risc la seva
execució, ja que encara implicaria una major coordinació de contractistes donada l’envergadura
de les obres.
Finalment, el projecte no preveu el fraccionament del contracte en els termes que estableix
l’article 99.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2.12.5. Justificació dels preus adoptats i compliment de les condicions salarials dels
treballadors/es de conformitat amb el conveni col·lectiu
El pressupost del projecte és adequat als preus del mercat. A aquest efecte al pressupost base
de licitació s’han desglossat els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals i el
costos salarials estimats mínims segons conveni laboral.
Els costos salarials estimats al pressupost del projecte compleixen amb els mínims establerts al
Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província
de Barcelona per als anys 2012-2015 (codi de conveni núm. 08001065011994) publicat al
BOPB de 27/08/2013. I a l’acord parcial Acord parcial de revisió salarial per a l’any 2017 del
Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província
de Barcelona (BOPB 16/02/2018), atès el desglossat dels costos laborals que consten en el
quadre de descomposts del projecte, i que com a mínim superiors als següents:

Retribució
anual

Retribució
mensual
(12 mesos)

Retribució
per hores
(160
h/mes)

Altres
despeses
de
personal*

Total
despeses
personal

Preus
de
mà d'obra
de projecte

Denominació

Categoria

Oficial de 1a.

(Grup 4)

25.490,77

2.124,23

13,28

4,99

18,27

21,19

Oficial de 2a.

(Grup 3)

23.824,74

1.985,40

12,41

4,67

17,07

18,33

Manobre

(Grup 1)

21.693,81

1.807,82

11,30

4,25

15,55

17,71

*Altres despeses de personal
Seguretat social, formació...

33,50%

Absències suplències, vacances i similars

1,10%

Antiguitats

3,00%

Total altres despeses de personal

37,60%
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3. Pressupost
El pressupost d’execució per contracte (IVA 21% inclòs) estimat en aquest projecte és de
358.130,69 euros.
El pressupost per cadascuna de les fases d’execució abans descrites és el següent:



Fase 1. Pressupost d’execució per contracte (PEC): 74.988,95 euros (IVA 21% inclòs).
Fase 2. Pressupost d’execució per contracte (PEC): 283.141,74 euros (IVA 21% inclòs).
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4. Reportatge fotogràfic

Accés des de la recepció

Recepció

Sostre claustre
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Claustre

Claustre

- Pàgina 17 de 129 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

Estances perimetrals

Estances perimetrals
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Estances perimetrals

Sala d’instal·lacions

Pati exterior
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Pati exterior
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5. Descripció de la instal·lació elèctrica
Es tracta d’una instal·lació totalment nova, amb un únic i nou subministrament d’energia
elèctrica realitzat en baixa tensió a 400/3x230 V, per una potència màxima admissible de 43,64
kW.
I.5.1.- Premisses.
Enllumenat:
Les enceses es realitzaran, a la zona del claustre i sala d’exposicions mitjançant quadre de
polsadors que quedaran il·luminats al estar activitats, tot fent-se per cada una de les fases que
alimenten els carril electrificats trifàsics del mateix (12 enceses en cada un dels dos casos).
A les zones comuns les enceses es faran mitjançant sensors de presència, mentre que a la
resta d’estances es realitzarà mitjançant interruptors.
Els carrils d’enllumenat de les sales que es corresponen al claustre i sales d’exposicions, seran
trifàsics i disposaran de projectors d’enllumenat amb tecnologia led.
Conductors i safates:
Tots els conductors seran RV 0,6/1 kV lliure d’halògens (Afumex), podent tenir un aïllament de
750 V, els que vagin conduïts a través de conducte, ja sigui corrugat o Fergondur.
Es disposarà d’una canal metàl·lica opaca, que, seguint el recorregut del planell corresponent,
donarà bàsicament la volta al claustre.
Tots els conductors discorreran per un entrellat de conductes, llegat de la Línia General
d’Alimentació i de la Línia de Derivació Individual, que aniran directament a dins de tubular i
uniran els fusibles amb l’interruptor General Automàtic (I.G.A.) de cada àmbit passant per
l’equip de mesura.
Quadre elèctric:
En el Quadre General de Distribució, es disposa a la seva arribada de l’interruptor general
automàtic (IGA), sobre el que actuarà el relé de sobretensions.
Es disposarà dels registres necessaris per tal de poder visualitzar ell consum i la tensió de les
fases.
Disposarà d’un espai de reserva del 15% per possibles ampliacions.
Unitats Terminals:
Es col·locarà tot un seguit de preses de corrent elèctriques i caixes d’endolls, així com de veu i
dades, en base a l’estat d’amidaments adjunt a la present, amb les característiques tècniques
allà assenyalades.
I.5.2.- Característiques de la instal·lació.
La present instal·lació es totalment nova, i s’ha projectat i realitzat tenint especialment cura
amb les Instruccions tècniques complementàries que li són d’aplicació.
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Aquesta instal·lació elèctrica, presenta característiques especials degut a ésser un recinte de
pública concurrència per tant precisarà d’inspecció periòdica i contracte de manteniment
segons determina i el present REBT (R.D. 842/2002 de 2 d’agost).
Instal·lació interior
La instal·lació interior o receptora complirà amb les especificacions de la ITC-BT-20 y 21, en el
que es refereix a instal·lació, tipus de tubs i canals protectors utilitzats.
Per a els traçats principals de la instal·lació elèctrica s’utilitzaran safates de reixa metàl·lica,
que estaran ubicades en les posicions que s’indiquen en el plànol de punts de consum, pels
altres traçats s’utilitzaran en general tubs aïllants rígids corbables en calent en muntatge
superficial per a les zones interiors i tubs d‘acer galvanitzat per als circuits exteriors i sales de
màquines. En els casos en què les canalitzacions es realitzin encastades, els cables estaran
protegits per tubs de PVC corrugat reforçat, amb un grau de protecció 5.
Les caixes de derivació seran de plàstic o metàl·liques d’acord al criteri abans mencionat i en
muntatge superficial. El connexionat en el seu interior serà sempre amb borns. La seva altura
serà com a mínim un 150% del diàmetre del tub major.
Les canalitzacions es realitzaran per mitjà de conductors de coure electrolític aïllats per una
tensió nominal de 1.000 V per a les conduccions en safata i de 750 V per a les conduccions
entubades.
La línia general de alimentació i cablejat general, es no propagador del incendi i amb emissió
de fums i opacitat reduïda. S’han utilitzat cables que compleixen la UNE 21.123 part 4 ó 5.
En les línies i components destinats a àrees d’ús especial (com per exemple laboratoris, neteja,
vestuaris, sala de màquines,...,etc.), la instal·lació s’adaptarà a les exigències particulars
d’aquells usos establerts pel REBT.
La distribució dels diferents circuits entre les tres fases es realitzarà de forma tal que les
mateixes treballin el més equilibrades possible.
En els plànols que s’adjunten s’indiquen les posicions de les preses de corrent, interruptors,
polsadors, etc. que s’instal·laran.
Enllumenat d’emergència
La instal·lació d’enllumenat d’emergència té per objecte assegurar, en cas de falta
d’alimentació de l’enllumenat normal, la il·luminació en locals i accessos fins les sortides, per
una eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que es senyalen.
S’inclouen dins
reemplaçament.

d’aquest

enllumenat,

l’enllumenat

de

seguretat

i

l'enllumenat

de

Els equips d’emergència estan constituïts per una caixa amb de difusor de metacrilat, estant al
seu interior el conjunt de bateria-carregador, capaç de subministrar un enllumenat autònom
d’una durada d’una hora com a mínim. No precisen manteniment i estaran sempre connectats a
la xarxa, encenent-se automàticament en cas d’una falta de tensió d’entrada o que aquesta
baixi a menys del 70% del seu
valor nominal i desconnectant-se automàticament quant es restableixi dita tensió, recuperant-se
desprès de la seva descarrega. Compliran amb les normes UNE-EN 60.598 –2 –22, UNE-EN
20.392 i UNE 20.062.
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Enllumenat de seguretat d’evacuació
És l’enllumenat d’emergència previst per garantint la seguretat de les persones que evacuïn
una zona o que tenen que acabar un treball potencialment perillós abans d’abandonar la zona.
En rutes d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació proporcionarà, a nivell del terra i en l’eix dels
passos principals, una il·luminància horitzontal de com a mínim d’1 lux i la relació entre la
il·luminància màxima i mínima serà menor de 40. En els punts que estiguin situats els equips
de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin utilització manual i en els
quadres de distribució d’enllumenat, la il·luminància serà de com a mínim 5 lux.
Enllumenat de seguretat d’ambient o antipànic
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per evitar tot rics de pànic i proporcionar una
il·luminació ambient adequada que permeti als ocupants identificar i accedir a les rutes
d’evacuació i identificar obstacles.
L’enllumenat ambient o antipànic proporcionarà una il·luminància horitzontal mínima de 0,5 lux
en tot l’espai considerat, des de el terra fins a una altura de 1 m i la relació entre il·luminància
màxima i mínima serà menor de 40.
Enllumenat de seguretat de zones d’alt risc.
És la part d’enllumenat de seguretat previst per garantir la seguretat de les persones ocupades
en activitat potencialment perilloses o que treballen en un entorn perillós.
L’enllumenat de les zones d’alt risc proporcionarà una il·luminància de com a mínim de 15 lux o
el 10% de la il·luminància normal i la relació entre il·luminància màxima i mínima serà menor de
10.
Aquest enllumenat funcionarà, quant es produeixi una falta d’alimentació normal, com a mínim
el temps necessari per abandonar l’activitat o zona de rics.
Xarxa de posada a terres
La posada a terra s’estableix a fi de limitar la tensió que respecte a terra puguin presentar en
un moment donat les massa metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o
disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat, segons la instrucció ICT-BT-18
del Reglament de Baixa Tensió.
La denominació “posada a terra” comprèn tot el lligam metàl·lic directe sense fusible ni cap
protecció, de secció suficient, entre determinats elements o parts d’una instal·lació i un
elèctrode, o grup d’elèctrodes, enterrats al sòl a fi d’aconseguir que en el conjunt
d’instal·lacions, edificis i superfície pròxima al terreny, no existeixin diferències de potencial
perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de falta o la descàrrega
d’origen atmosfèric.
Es prohibeix intercalar seccionadors, fusibles o interruptors als circuits de terra. Només es
permet disposar un dispositiu de tall en els punts de posada a terra, de forma que permeti
mesurar la resistència a terra.
La resistència de la posada a terra en la xarxa corresponent a la instal·lació elèctrica no serà
superior a 37 Ohms.
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El sistema de posada a terra constarà de preses de terra, línies principals de terra, derivacions
de les línies de terres principals i conductors de protecció
Es realitzarà una xarxa equipotencial en banys i vestuaris segons la ITC-BT-27, que es
connectarà a la xarxa de terra.
A les proximitats de l’armari de comptadors s’instal·larà una caixa de seccionament que
permetrà realitzar la mesura de la resistència de terra.
Preses de terra.
Les preses de terra estaran constituïdes pels elements següents:
- Elèctrode
Serà una massa metàl·lica, permanent de bon contacte amb el terreny, per facilitar el pas a
aquests les corrents de defecte que puguin presentar-se a al càrrega elèctrica que tingui o
pugui tenir.
Els elèctrodes podran estar constituïts per:

•
•

Elèctrodes simples constituïts per barres, tubs, plaques, cables, platines i altres perfils.
Anells o malles metàl·liques constituïts per elements indicatius anteriorment o per
combinacions d’ells.

Els elèctrodes seran de metalls inalterables a la humitat i a l’acció química del terreny, tal com
el coure, el ferro galvanitzat, ferro sense galvanitzar amb protecció catòdica o fosa de ferro. Per
a aquest últim tipus d’elèctrodes, les seccions mínimes seran el doble de les seccions mínimes
que s’indiquen per als elèctrodes de ferro de galvanitzats.
La secció d'un elèctrode no ha de ser inferior a ¼ de la secció del conductor que constitueix la
línia principal de terra.
- Piques verticals
Les piques verticals podran estar constituïdes per:

•
•
•

Tubs d’acer galvanitzat de 25 mm. De diàmetre exterior, com a mínim.
Perfils d’acer dolç galvanitzat de 60 mm de costat, com a mínim.
Barres de coure o d’acer de 14 mm. De diàmetre com a mínim; les barres d’acer han
d’estar recobertes d’una capa protectora exterior de coure de gruix apropiat.

Les longituds mínimes d’aquests elèctrodes no seran inferior a 2 m. Si són necessàries dues
piques connectades en paral·lel a fi d’aconseguir una resistència de terra admissible, la
separació entre elles és recomanable que sigui igual, almenys, a la longitud enterrada
d’aquestes; si són necessàries diverses piques connectades en paral·lel, la separació entre
elles haurà de ser major que en cas anterior.
- Conductors enterrats horitzontals
Aquests conductors seran:
•

Conductors o cables de coure despullat de 35 mm² de secció, com a mínim.

Els elèctrodes hauran d’estar enterrats a una profunditat que impedeixi que siguin afectats per
les feines del terreny i per les glaçades i mai a menys de 50 cm. No obstant això, si la capa
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superficial del terreny té una resistivitat petita i les capes més profundes són d’elevada
resistivitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 cm.
S’intentarà que la presa es realitzi en un terreny que sigui tan humit com sigui possiblement i
preferentment terra vegetal, prohibint-se constituir els elèctrodes per peces metàl·liques
simplement submergides en aigua. S’estendran a suficient distància de dipòsits o infiltracions
que puguin atacar-los, i si és possible, fora dels passos de persones i vehicles.
Per a la posada a terra de suports de línies aèries i columnes d’enllumenat públic, quan ho
necessitin, serà suficient elèctrodes que tinguin en conjunt una superfície de contacte amb el
terreny de 0,25 m2.
Com a superfície de contacte amb el terreny, per a les plaques es comptessin les dues cares,
mentre que per als tubs només compte la superfície externa dels mateixos.
- Línia d’enllaç amb terra
Està formada pels conductors que uneixen l’elèctrode o conjunt d’elèctrodes amb el punt de
posada a terra.
- Punt de posada a terra
És un punt situat fora del sòl que serveix d’unió entre la línia de posada a terra i la línia principal
de terra.
Les instal·lacions que ho precisin, disposaran d'un nombre suficient de punts de posada a terra,
convenientment distribuïts, que estaran connectats al mateix elèctrode o conjunt d’elèctrodes.
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born,
etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d’enllaç i principal de terra de formes
que pugui mitjançant útils apropiats, separar-se d’aquestes, a fi de poder realitzar la mesura de
la resistència de terra.
Línies principals de terra
Les línies principals de terra estaran formades per conductors que partiran del punt de posada
a terra i a les quals estaran connectades les derivacions necessàries per a la posada a terra de
les massa generalment a través dels conductes de protecció.
Derivacions de les línies principals de terra
Les derivacions principals de terra estaran constituïdes per conductors que uniran la línia
principal de terra amb els conductors de protecció o directament de la massa.
Conductors de protecció
Els conductors de protecció serviran per unir elèctricament les masses d’una instal·lació a certs
elements a fi d’assegurar la protecció contra els contactes indirectes.
Al circuit de posada a terra, els conductors de protecció uniran les masses a la línia principal de
terra.
Els cables conductors de protecció (terra) seran de coure i la seva secció es determinarà en
funció de la secció de la fase, d’acord amb la instrucció ITC.BT.19, apartat 2.3:

-

-SFASE <= 16 mm2 ..............................................
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-16mm2 < SFASE <=35mm2 .................................
STERRA=16mm2.
-SFASE > 35mm2 .................................................
STERRA=SFASE/2.
-STERRA (Màxima)= 35mm2. (Justificat s/UNE 20.460-90/5-54)

-

En el cas en que, per l’aplicació de la taula anterior, les seccions del conductor de protecció
resultin superiors a 35mm2, s’aplicarà la justificació de l’apartat 543 de la Norma UNE 20.46090/5-54, per la que la secció mínima del conductor de protecció ha de complir la següent
condició (vàlida per a temps de tall inferiors a 5 segons):

S=
on:

I2 ⋅ t
k

S (mm2): secció mínima del conductor de protecció.
I (A):
Intensitat de defecte que pot travessar el dispositiu de protecció, per a un
defecte d’impedància 0.
t (seg):
Temps de resposta del dispositiu de protecció (agafarem un valor molt
desfavorable: 1 seg).
k:
Constant del conductor i del seu aïllament (agafarem un valor desfavorable
per a cables multiconductors de coure aïllats en PVC: k= 115).
Utilitzarem una justificació general per a tots els casos on la resistència global de posada a
terra (la resistència de posada a terra de la instal·lació de baixa tensió connectada en sèrie
amb la posada a terra de neutres del centre de transformació) sigui inferior a 0,5 Ω.
Menysprearem també la impedància dels conductors del circuit que es formi amb el defecte. En
aquestes condicions la intensitat de defecte serà:
I= 230V/0,5 Ω = 460 A.
La secció mínima calculada per al conductor de protecció serà:
S= (4602 x 1s) / 115 = 4 mm2.
No obstant, com a mínim agafarem seccions de cable de 35mm2.

I.5.3.- Tensions.
La present instal·lació s’alimentarà des de la xarxa de la companyia que li subministrarà
l’energia elèctrica a la tensió de 400/3 x 230 V.

I.5.4.- Conductors i Materials utilitzats.
•

Conductors 0,6/1 kV (lliure d’halògens) en línia general dins tub corrugat reforçat diam. 160
mm.

•

Conductors 0,6/1 kV a les línies generals i de 750 V. a les derivacions dins de coarrugat.

•

Canal metàl·lica opaca.

.
•

Tubs corrugats de PVC empotrats a paret o sobre cel ras.
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•

Tubs rígids de PVC en línies vistes.

•

Resta de materials els habituals homologats en el mercat, i sempre amb el marcatge CE.

•

Els materials compliran les següents normes:





Conductors 0,6/1 kV UNE - 21.123-4
Conductors 750 V:
UNE - 21.1002
Tub corrugat PVC:
UNE - 50.267.2.2
Tub rígid PVC
UNE - EN 50086
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6. Descripció de la instal·lació d’aigua sanitària
6.1.- Descripció general.
Es realitzarà una nova escomesa d’aigua sanitària des de la xarxa municipal Sorea amb 1
comptador.
La xarxa de distribució d’aigua sanitària està prevista per aigua freda. La instal·lació interior es
realitzarà amb canonades de material plàstic multicapa, mentre que l’exterior serà a base de
tub de polietilè sanitari apte pel consum humà, segons normativa vigent. Totes les conduccions
aniran aïllades tèrmicament segons els gruixos indicats en el RITE.
Totes les aixetes, lavabos disposaran de dispositius pulveritzadors reductors de consum, i els
inodors disposaran de descàrregues d’ús mecànic (dipòsit alt o baix), amb doble descàrrega
(parcial i completa).
6.2.- Criteris de disseny.
Tota la instal·lació d’aigua sanitària es realitzarà segons els criteris establerts en el Document
Bàsic HS 4 del Codi Tècnic de la Edificació, i se’n compliran totes i cadascuna de les seves
exigències.
Criteris generals:
Genèricament el disseny de la instal·lació s’ha realitzat fonamentalment en funció de les
característiques dels diferents punts de consum, atenent a més a més als següents
condicionats:
•
•
•
•
•
•
•

Facilitat de manteniment.
Seguretat de subministrament.
Característiques constructives de l’edifici.
Eliminar la possibilitat que es produeixin sorolls a les conduccions.
Mínimes avaries.
Accessibilitat de les conduccions en la major part possible del recorregut.
Alt grau de seccionament a tots els nivells de la xarxa.

Una vegada acabada tota la instal·lació, es realitzaran les pertinents proves de pressió i
d’estanqueïtat, segons les prescripcions establertes en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), així
com en la resta de normativa vigent al respecte.
És responsabilitat del titular de la instal·lació realitzar els programes periòdics de manteniment i
control de les instal·lacions. En funció de les dimensions de la instal·lació es recomana com a
mínim realitzar una revisió general de forma anual. La conservació i neteja de la instal.lació es
realitzarà de forma trimestral i la dels punts terminals de la xarxa de forma mensual.
Qualitat de l’aigua:
L’aigua de la instal·lació haurà de complir amb els diferents requeriments establerts en la
legislació actualment vigent sobre l’aigua per a consum humà.
Els materials utilitzats en la present instal·lació, en relació amb l’afectació a l’aigua que
subministren, s’ajustaran als requisits següents:
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a) Per a les canonades i accessoris han d’emprar-se materials que no produeixin
concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Real
Decret 140/2003, del 7 de febrer.
b) No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua
subministrada.
c) Han de ser resistents a la corrosió interior.
d) Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes.
e) No han de presentar incompatibilitat electroquímica entre sí.
f) Han de ser resistents a temperatures de fins a 80ºC, així com a les temperatures
exteriors del seu entorn immediat.
g) Han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de
substàncies dels materials, en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de
l’aigua de consum humà.
h) El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques
o químiques, no han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació.
Per complir les condicions anteriors s’utilitzaran revestiments, sistemes de protecció o sistemes
de tractament d’aigua.
La instal·lació de subministrament d’aigua ha de tenir característiques adequades per evitar el
desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament d’una biocapa
(biofilm).
Protecció antiretorns:
Es disposaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux en els punts que
figuren a continuació, així com en qualsevol altre que resulti necessari:
a)
b)
c)
d)
e)

Després dels comptadors.
En la base dels muntants.
Abans de l’equip de tractament d’aigua.
Als tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics.
Abans dels aparells de refrigeració o climatització.

La instal·lació de subministrament d’aigua no podrà connectar-se directament a instal·lacions
d’evacuació ni a instal·lacions de subministrament d’aigua provenint d’un altre origen que la
xarxa pública.
En els aparells i equips de la instal·lació, l’arribada d’aigua es realitzarà de tal manera que no
es produeixin retorns.
Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidatge de tal forma que sempre sigui
possible buidar qualsevol tram de la xarxa.
Condicions mínimes de subministrament:
En els punts de consum la pressió mínima ha de ser:
a) 100 kPa (1 bar) per a aixetes comunes.
b) 150 kPa (1,5 bar) per a fluxors i escalfadors.
La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 500 kPa (5 bar).
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Manteniment:
Els elements i equips de la instal·lació que ho requereixin, com el grup de pressió, els sistemes
de tractament d’aigua o els comptadors, han d’instal·lar-se en locals amb unes dimensions
suficients perquè pugui dur-se a terme el seu manteniment de forma adequada.
Les xarxes de canonades, inclòs les instal·lacions interiors particulars si fos possible, han de
dissenyar-se de tal forma que siguin accessibles per al seu manteniment i reparació. Les
xarxes de canonades han d’estar a la vista, allotjades en buits o patis registrables o disposar
d’arquetes o registres.
Senyalització:
Si es disposa una instal·lació per subministrar aigua que no sigui apta per al consum, les
canonades, les aixetes i els altres punts terminals d’aquesta instal·lació han d’estar
adequadament assenyalats perquè puguin ser identificats de forma fàcil i inequívoca.
Les canonades d’aigua de consum humà s’assenyalaran amb els colors verd fosc o blau.
Estalvi d’aigua:
Segons el Decret 21/2006 que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis, i més concretament en l’apartat de l’aigua, els habitatges disposaran de:
a) Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, estaran
dissenyades per economitzar aigua o disposaran d’un mecanisme economitzador. En
qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un
mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d’utilització superior a 1 bar.
b) Les cisternes dels vàters hauran de disposar de mecanismes de doble descàrrega o de
descàrrega interrompible.
Es disposarà d’un sistema de comptabilització d’aigua.
Les aixetes dels lavabos i les cisternes han d’estar dotats de dispositius d’estalvi d’aigua. Els
dispositius que poden instal·lar-se amb aquest fi són: aixetes amb airejadors, aixetes
termostàtiques, aixetes amb sensors infraroigs, aixetes amb polsador temporitzador, fluxors i
claus de regulació, just abans dels punts de consum.
Cabals i diàmetres mínims als punts de consum:
Els diàmetres de la instal·lació d’aigua sanitària no seran inferiors, en cap cas, als indicats en
les taules de la secció DB-HS4 del CTE.
La taula 2.1 indica els cabals instantanis mínims, tant per aigua freda com calenta, que no és el
nostre cas pel que respecte a l’aigua calenta, per a cada tipus d’aparell a instal·lar.

Tipus d’aparell
Rentamans
Lavabo
Dutxa
Banyera d’1,40 m. o més
Banyera inferior a 1,40 m.

Cabal instantani mínim
d’AIGUA FREDA
[litres/segon]
0,05
0,10
0,20
0,30
0,20

- Pàgina 30 de 129 -

Cabal instantani mínim
d’AIGUA CALENTA
[litres/segon]
0,03
0,065
0,10
0,20
0,15

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

Bidet
Inodor amb cisterna
Inodor amb fluxor
Urinari amb aixeta temp.
Urinari amb cisterna
Aigüera domèstica
Aigüera no domèstic
Rentaplats domèstic
Rentaplats industrial
Safareig
Rentadora domèstica
Rentadora industrial (8 kg)
Aixeta aïllada
Aixeta garatge
Abocador

0,10
0,10
1,25
0,15
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,065
0,10
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15
0,40
0,10
-

La taula 4.2 indica els diàmetres mínims de les derivacions a cada aparell.
Diàmetre nominal del ramal d’enllaç
Tub de coure o plàstic
Tub d’acer [“]
[mm]
½
12
½
12
½
12
¾
20
½
12
½
12
1-1½
25 – 40
½
12
½
12
½
12
¾
20
½ (rosca ¾)
12
¾
20
¾
20
1
25
¾
20

Tipus d’aparell
Rentamans
Lavabo
Dutxa
Banyera
Bidet
Inodor amb cisterna
Inodor amb fluxor
Urinari amb aixeta temp.
Urinari amb cisterna
Aigüera domèstica
Aigüera no domèstica
Rentaplats domèstic
Rentaplats industrial
Rentadora domèstica
Rentadora industrial (8 kg)
Abocador

La taula 4.3 indica els diàmetres mínims d’alimentació dels diferents trams de la xarxa de
subministrament:
Diàmetre nominal del tub d’alimentació
Tram considerat
Tub d’acer [“]

Tub de coure o
plàstic [mm]

¾

20

¾

20

¾
1
½
¾

20
25
12
20

Alimentació a estances humides privades:
bany, lavabo, cuina
Alimentació a derivació particular:
Habitatge, apartament, local comercial
Columna (muntant/baixant)
Distribuïdor principal
< 50 kW
Alimentació
equips climatització
50-250 kW
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250-500 kW
>500 kW

1
1¼

25
32

6.3.- Cabal màxim.
Per al càlcul del cabal màxim tindrem en compte que la velocitat de càlcul quedi compresa dins
els intervals següents, per evitar problemes de soroll i pèrdues de pressió:
1. Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s
2. Canonades termoplàstics i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m/s
Descripció general edifici:
Es tracta d’un edifici en el que es realitzarà una única connexió de servei d’aigua sanitària, la
qual comptarà amb la seva clau de registre a l’arqueta exterior, claus de pas i antiretorn
generals a l’interior del local, i un armari per al comptador d’aigua amb el corresponent desguàs
conduït. Tot això es pot comprovar amb més detall als plànols i esquema de principi.
L’edifici disposa de consums d’aigua freda sanitària.
Càlcul de cabal:
Els diàmetres de la instal·lació d’aigua sanitària no seran inferiors, en cap cas, als indicats a les
taules de la secció DB HS4 del Codi Tècnic de l’Edificació.
En els fulls de càlcul adjunts a aquesta Memòria s’indiquen els càlculs de la instal·lació, amb
indicació de diàmetres, velocitats i pèrdues de càrrega, tant per a l’aigua freda com per la
calenta. En aquests càlculs s’ha considerat el coeficient de simultaneïtat següent:

K=

1
n −1
on:
n = nombre d’aixetes (punts de consum).

6.4.- Elements que conformen la instal·lació.
Escomesa, connexió de servei:
La xarxa d’aigua sanitària estarà alimentada per una connexió de servei servida per la
companyia subministradora. Constarà com a mínim dels següents elements:
a) Clau de tall de companyia situada a l’arqueta exterior de l’edifici (una clau de presa o
un collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior de
subministrament que obri el pas a la connexió de servei).
b) Tub de connexió que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.
c) Una clau de tall general a l’exterior de la propietat.
Clau de tall general:
La clau de tall general servirà per interrompre el subministrament a l’edifici, i estarà situada dins
la propietat, en una zona d’ús comú, accessible per a la seva manipulació i assenyalada
adequadament per permetre la seva identificació. Si es disposa d’un armari o arqueta del
comptador general, ha d’allotjar-se en el seu interior.
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Filtre de la instal·lació general:
El filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l’aigua que puguin donar lloc a
corrosions en les canalitzacions metàl·liques. S’instal·larà a continuació de la clau de tall
general. Si es disposa d’un armari o arqueta del comptador general, ha d’allotjar-se al seu
interior. El filtre ha de ser de tipus I amb un llindar de filtrat comprès entre 25 i 50 µm, amb
malla d’acer inoxidable i bany d’argent, per evitar la formació de bacteris i auto netejable. La
situació del filtre ha de ser tal que permeti realitzar adequadament les operacions de neteja i
manteniment sense necessitat de tallar-ne el subministrament d’aigua.
Armari o arqueta comptador:
L’armari o arqueta del comptador general contindrà la clau de tall general, un filtre general de la
instal·lació, el comptador, una clau, aixeta o ràcord de prova, una vàlvula de retenció i una clau
de sortida. La seva instal·lació ha de realitzar-se en un pla paral·lel al del sòl.
La clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament a l’edifici. La clau de tall
general i la de sortida serviran per al muntatge i desmuntatge del comptador general.
El comptador, en arqueta o armari de les dimensions especificades per la companyia
subministradora, comptarà amb la pre-instal·lació adequada per a una connexió d’enviament de
senyals de lectura a distància de la mesura del comptador.
Cambra de comptadors:
L’armari o cambra de la bateria de comptadors es situarà en un lloc de fàcil accés i
manipulació. Aquest estarà aïllat d’altres dependències que alberguin comptadors de gas,
electricitat, etc.
Disposarà de:
a) Desguàs directe (clavegueró) fins al col·lector de clavegueram, amb cola adequada,
proveït de sifó.
b) Parets “enlluïdes” i sòl convenientment impermeabilitzat.
c) Il·luminació elèctrica.
d) Ventilació natural permanent.
e) Porta d’una o més fulles que s’obrin cap a l’exterior de la cambra o armari, deixant lliure
tota la seva part frontal (la part horitzontal inferior del marc no ha de sobresortir per
sobre de l’esglaó). Pot reduir-se l’amplada de la porta de la cambra de bateria fins a un
mínim de 0,70 metres, encara que haurà de disposar igualment d’un escaló de 0,15
metres d’alçada.
f) Porta amb pany tipus «Companyia».
g) Quadre de classificació penjoll de la paret sobre cada bateria.
h) El “pentinat” ha de quedar sòlidament subjecte a la paret de darrere de la bateria i
finalitzar a 20 cm. del sostre.
Tub d’alimentació i distribuïdor principal:
En cas de que el tub hagi d’anar encastat han de disposar-se registres per a la seva inspecció i
control de fugues, almenys en els seus extrems i en els canvis de direcció.
6.5.- Característiques constructives de la instal·lació.
Xarxa de distribució:
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A la distribució de l’aigua als diversos punts de consum s’instal·laran les conduccions d’aigua
freda.
S’instal·laran claus de pas en totes les cambres humides. Tots els aparells a instal·lar en
lavabos, cuina i safareig disposaran de clau d’escaire prèvia, que permetrà una bona
compartimentació de forma que qualsevol avaria afecti el menor nombre possible de punts de
consum.
La connexió de servei principal es realitzarà en polietilè reticular d’ús alimentari segons norma
UNE-EN-12.201:2003.
La instal·lació d’aigua freda i calenta serà amb tub multicapa, segons norma UNE-EN 1057.
El pas de les conduccions per parets o forjats es realitzarà per mitjà de passamurs metàl·lics,
que evitaran, en tot cas, el contacte de l’obra amb el tub.
Als trams en què la instal·lació d’aigua sanitària transcorri encastada es protegiran totes les
canonades amb tub flexible corrugat, d’un diàmetre superior, de color blau per a l’aigua freda
sanitària i de color vermell per a l’aigua calenta sanitària.
Els suports seran també galvanitzats i la distància entre ells complirà amb la normativa vigent.
Les conduccions, en el seu pas per àrees calefactades o exteriors hauran d’anar aïllades per
evitar condensacions o glaçades.
Les claus de pas instal·lades seran de bronze fins a 2" de diàmetre i de bronze o ferro per a
diàmetres superiors. Se situaran en llocs discrets, visibles, però fora del fàcil accés.
En els plànols i esquemes adjunts s’indiquen els recorreguts a cada planta, així com de la
compartimentació en diferents sectors.
Aïllaments:
S’aïllaran totes les canonades d’aigua freda.
L’aïllament de les canonades d’aigua freda es realitzarà per mitjà de l’aplicació superficialment
d’escuma de polietilè, mentre que en les d’aigua calenta s’aïllaran a través d’escuma
elastomèrica de tipus armaflex.
Els gruixos mínims de les canonades interiors/exteriors de fluids freds/calents seran els indicats
en les taules 1.2.4.2.1-2-3-4 del RITE actualment vigent.
Les canonades d’aigua freda tindran un aïllament amb barrera de vapor per evitar
condensacions.
L’aïllament serà continu en tot el seu recorregut, principalment en zones de connexions i
suports.
Les conduccions, en el seu pas per àrees calefactades o exteriors hauran d’anar aïllades per
evitar condensacions o glaçades
Separacions respecte d’altres instal·lacions:
La estesa de canonades d’aigua freda ha de fer-se de tal manera que no resultin afectades
pels focus de calor i conseqüentment han de discórrer sempre separades de les canalitzacions
d’aigua calenta (ACS o calefacció) a una distància mínima de 4 cm. Quan les dues canonades
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estiguin en un mateix pla vertical, la d’aigua freda ha d’anar sempre per sota de la d’aigua
calenta per evitar condensacions.
Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui
dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant
una distància en paral·lel d’almenys 30 cm.
Respecte a les conduccions de gas es guardarà una distància mínima de 3 cm.
Aixetes:
Els components de les aixetes seran els especificats en l’estat d’amidaments.
Aquestes compliran les especificacions tècniques generals per a aixetes sanitàries de la norma
UNE-19.703:2003 i norma EN 200, sent les característiques de construcció, estanqueitat,
comportament, durada, resistència mecànica, hidràuliques i acústiques, les esmentades en
aquestes normes.
Les aixetes seran adaptades a l’ús de l’edifici.
S’instal·laran a tots els punts de consum dispositius airejadors reductors del consum.
Manteniment de les instal·lacions interiors d’aigua freda de consum humà:
Totes les operacions que es descriuen a continuació seran realitzades per personal qualificat,
amb totes les mesures de seguretat necessàries i avisant als usuaris per evitar possibles
accidents.
Revisió:
En la revisió d’una instal·lació es comprovarà el seu correcte funcionament i el bon estat de
conservació i neteja.
La revisió general de funcionament de la instal·lació, incloent tots els elements, es realitzarà un
cop a l’any. Quan es detecti presència de brutícia, incrustacions o sediments, es procedirà a la
seva neteja.
L’aigua de la instal·lació interior de consum humà haurà de complir en tot moment amb els
paràmetres i criteris establerts en la legislació d’aigües de consum humà actualment vigent.

Neteja i desinfecció:
Una desinfecció no serà efectiva si no va acompanyada d’una neteja exhaustiva.
Les instal·lacions d’aigua freda de consum humà i d’aigua calenta sanitària es netejaran i
desinfectaran com a mínim, un cop a l’any, quan s’engegui la instal·lació per primera vegada,
després d’una aturada superior a un mes, després d’una reparació o modificació estructural,
quan una revisió general així ho aconselli i quan així ho determini l’autoritat sanitària
competent.
Per a la realització de la neteja i la desinfecció s’utilitzaran sistemes de tractament i productes
aptes per a l’aigua de consum humà.
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* a) Aigua freda de consum humà:
El procediment per a la desinfecció química amb clor dels dipòsits serà el descrit per al sistema
d’aigua calenta sanitària. Finalment, es procedirà a la normalització de les condicions de
qualitat de l’aigua, omplint novament la instal·lació, i si s’utilitza clor com a desinfectant,
s’afegirà per al seu funcionament habitual (0,2-1 mg/l de clor residual lliure).
Si és necessària la recloració, aquesta es farà per mitjà de dosificadors automàtics.
* b) Elements desmuntables:
Els elements desmuntables, com a aixetes, es netejaran a fons amb els mitjans adequats que
permetin l’eliminació d’incrustacions i adherències i se submergiran en una solució que
contingui 20 mg/1 de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant
aigua freda; si pel tipus de material no és possible utilitzar clor, s’haurà d’utilitzar un altre
desinfectant. Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net
impregnat en la mateixa solució durant el mateix temps.
6.6.- Reglamentació específica.
La instal·lació d’aigua sanitària complirà, de forma total o parcial, amb les següents normatives:
Normativa estatal:
•
•
•
•
•
•
•

Real Decret 314/2206, del 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació; i
més concretament el Documento Bàsico HS 4-Salubritat – Subministrament de d’aigües.
Reglament Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), segons Reial Decret 1026/2007,
de 20 de juliol. BOE num 207 de 29-8-2007.
Correcció d’errors del RD 1026/2007, publicat en el BOE num 51 del 28-2-2008.
Real Decreto 865/2003, del 4 de juliol, de 2003, Pel qual s’estableixen els criteris
higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
Guia Tècnica per a la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions objecte de
l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 865/2003.
El Real Decreto 3099/1977. de 8 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de
seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques.
El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de
la qualitat de l’aigua de consum humà.

Normativa autonòmica:
•
•
•

Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència
als edificis.
Decret 259/2003, de 21 octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis
d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat.
Decret 352/2004 de 27 de Juliol, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Normativa municipal:
•

Ordenances municipals.

Normativa complementària:
•

Norma UNE 100.030 Guia per a la prevenció, control de la proliferació i disseminació de
la legionel·la a les instal·lacions.

- Pàgina 36 de 129 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

•
•
•
•
•
•
•
•

Normes NTE. VDE i DIN en tot allò que s’ha especificat en les Reglamentacions citades
i sempre que no s’oposin a elles.
Normes i recomanacions de la Companyia subministradora.
Normes Tecnològiques de l’Edificació
Nomas UNE-EN 12201-3:2003, Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccion de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
Nomas UNE-EN 12201-3:2003, Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccion de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos
Nomas UNE-EN 12201-3:2003, Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccion de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios
Nomas UNE-EN 12201-3:2003, Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccion de agua. Polietileno (PE). Parte 4: Valvulas
Nomas UNE-EN 12201-3:2003, Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccion de agua. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud del sistema
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7. Descripció de la instal·lació contra incendis
7.1.- Protecció Passiva
Tal i com s’aprecien als planells adjunts, la part que es condiciona d’aquesta planta baixa
constituirà un sector d’incendis envers a la resta de l’edifici contigu al mateix (escala de la
planta superior i inferior, zona de no condicionament i església). A banda, dels sectors de risc
especial que s’indiquen (sales d’instal·lacions).
Així doncs hi hauran paraments verticals i portes de compartimentació tallafocs que avalen
aquest fet.
Tota l’estructura metàl·lica que comprèn la intervenció es pintarà amb pintura ignífuga que
donarà una R-90, mentre que les bigues de fusta, protegides mitjançant els ruixadors
automàtics es pintaran pel compliment de la correcta classificació de reacció al foc C-s2, d0.
7.2.- Extintors portàtils
En tot l’edifici, es col·locaran extintors manuals portàtils, de las capacitats i característiques
adequades en cada cas, distribuïts de manera que el recorregut a efectuar, en cas de sinistre,
des de qualsevol origen d’evacuació fins a l’extintor més pròxim no superi els 15 metres.
En la distribució d’extintors, també s’ha tingut en compte la conveniència d’ubicar-los als llocs
on hi ha major probabilitat que s’origini un incendi, en les proximitats de les zones d’accés i en
llocs que siguin fàcilment visibles i accessibles.
Els extintors portàtils es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, a dins
de caixes, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,20 m. del terra i
que no entrebanquin l’evacuació de l’edifici en cas de ser aquesta necessària.
S’ha previst la instal·lació d’extintors de pols polivalent, eficàcia 21A-113B de 6 kg.
7.3.- Xarxa aigua contra incendis i Ruixadors automàtics.
És disposarà de subministra desde la Xarxa d’aigua de la companyia Distribuidora d’aigua
SOREA, ja que l’escomesa compleix amb les condicions requerides a la “norma UNE-EN
12845:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos.
Diseño, instalación y mantenimiento”
•

Cabal 1.000 l/min a una pressió de 1’0 kgs + P estat.

La instal·lació abastirà els ruixadors automàtics d’incendis (sprinklers) essent del tipus K-80, la
majoria “penjats” i altres també “muntants”, tal i com es grafia als planells adjunts.
S’instal·larà una connexió de servei única i exclusiva per a la xarxa de subministrament d’aigua
contra incendis tant de ruixadors automàtics, com per les boques d’incendi.
7.4.- Dimensionament de la Xarxa de Ruixadors automàtics.
És dimensionarà, en tota la seva extensió, la Xarxa de Ruixadors d’incendis, d’acord a la “
norma UNE-EN 12845:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de
rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento”, i així tindrem el següent;
•

Sistema utilitzat;
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•

o

En funció de les característiques de la instal·lació, es disposarà d’un SISTEMA
DE PREACCIÓ, degut a l’import elevat de les obres que es protegiran.

o

La instal·lació estarà pressuritzada amb aire comprimit (instal·lació buida
d’aigua).

o

El seu accionament es realitzarà en el moment en que convergeixin els
requeriments propis del sistema de ruixadors automàtics, amb el sistema de
detecció, és a dir la combinació dels dos sistemes.

o

El disseny es realitzarà com si fos un de canonada humida.

Disseny;
o

Tal i com se’ns diu explícitament en la norma, s’haurà de complir amb les
següents premisses;




•

Cabal de disseny = 5 mm/min (5 l/m2).
Area d’acció = 144 m2.
Disseny en arbre, sense anellar.

Càlculs;
o

Subministra al LLOC DE CONTROL;
 Regim de treball (Q=725 l/min) + ( p=1’4+Pest)
 Demanda màxima (Q=1000 l/min) + ( p=1’0+Pest)

o Canonades Principals;
 Pèrdua de pressió màxima entre el lloc de control i el punt de disseny
de la instal·lació= 0’5 bar max.
o Canonades Secundàries;
 Dimensionament d’acord a la “Taula 31” de la norma UNE-EN
12845:2018, en funció del nombre de ruixadors a abastir d’aigua.
o Distribució dels ruixadors;
 Sup. Màxima del ruixador = 12 m2.
 Separació màxima = 4 metres.
 Distància paret = 2 metres.
• Forjat amb bigues;
o ALÇADA DE FORAT (BIGA < 15 Cms) “CLAUSTRE”
 Reducció de distància a 1’5 metres a paret.
 Posar el ruixadors arran de biga per la part inferior,
 Poder pujar el ruixador 1 cm (alçada forat <15 cm).
 No poder posar res a la semiesfera de 0’5 metres al voltant del
ruixador.
 Posar els ruixadors cada 5 entrebigats.
o ALÇADA DE FORAT (BIGA 15 < d < 30 Cms). “SALA EXPOSICIONS”.
 Reducció de distància a 1’5 metres a paret.
 Posar el ruixadors arran de biga per la part inferior “ruixadors penjats”,
 Pujar el ruixadors a menys de 15 cms del forjat “ruixadors muntants”
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 No poder posar res a la semiesfera de 0’5 metres al voltant del
ruixador.
 Fer una configuració de ruixadors explícita;
• Ruixadors “muntants” cada dos entrebigats, combinat amb
ruixadors “penjats” cada dues bigues.
7.5.- Boques d’incendi equipades
S’ha previst la instal·lació de mànegues BIE de 25 mm de diàmetre. Aquests equips de manega
es connectaran a la xarxa d’aigua contraincendis. Cada boca d’incendi té un radi d’acció de 25
m.
Les mànegues seran de 25 mm. de diàmetre i de 20 m. de longitud, tindran ràcord tipus
Barcelona d’alumini estampat. Cada equip disposarà d’una llança de 3 efectes del tipus
Variocal III, d’un manòmetre cromat de 0 a 16 bars i d’una vàlvula d'1 ½” de llautó amb ràcord
d’alumini estampat. La mànega estarà col·locada dins un armari metàl·lic.
El cabal previst de cada BIE-25 serà de 6 m3/h (100 l/min) a una pressió dinàmica mínima de 2
bar.
Les boques d’incendis hauran de situar-se sobre un suport rígid de forma que el centre
d’aquesta quedi com a màxim a una altura d'1,5 m. amb relació al terra.
Se situaran en els punts indicats en el plànol adjunt i preferentment prop de les portes o
sortides, tenint en compte que no constituiran obstacle per a la utilització d’aquestes portes i en
la seva distribució, s’ha considerat que hi hagi un equip en les proximitats de cada accés.
7.6.- Hidrants d’incendis
A l’exterior de l’edifici quedarà instal·lat un hidrant d’incendis, situat a menys de 100 m. de
l’accés principal, en compliment de la norma SP-120 (Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre).
L’hidrant estarà connectat a la xarxa pròpia de la instal·lació.
Estarà senyalitzat segons Norma UNE 23.033
7.7.- Detectors òptics de fums
Els detectors de fums permetran localitzar ràpidament un conat d’incendi, molt abans que es
formin les flames o que es produeixi una notable elevació de la temperatura. El detector
reaccionarà davant els productes de combustió visibles i invisibles produïts per un principi
d’incendi. Un circuit electrònic avaluarà aquesta reacció com a una alarma d’incendi i
transmetrà un senyal a la Central.
El sòcol del detector incorporarà un indicador d’acció per a la localització ràpida del focus
d’incendi i per al control racional dels detectors.
La col·locació dels detectors es detalla en els plànols adjunts.
És dimensionarà la instal·lació dels detectors d’acord a la “norma UNE-EN 12845:2018
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño,
instalación y mantenimiento”, i així tindrem el següent;
• Forjat amb bigues;
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o ALÇADA DE FORAT (BIGA < 15 Cms) “CLAUSTRE”
 Posar els detectors mínim cada 6 entrebigats, col·locant-los cada 5
com succeeix amb els ruixadors automàtics.
o ALÇADA DE FORAT (BIGA 15 < d < 30 Cms). “SALA EXPOSICIONS”.
 Posar els detectors mínim cada 5 entrebigats.
7.8.- Polsadors d’alarma
La funció dels polsadors d’alarma serà la de transmetre un senyal voluntari a la centraleta de
control, de forma que sigui fàcilment identificable la zona en què ha estat activat el polsador.
Els polsadors hauran de ser fàcilment visibles i la distancia a recórrer des de qualsevol punt de
l’edifici fins al polsador més pròxim haurà de ser inferior a 25 m.
El model de polsador d’alarma estarà ubicat en una caixa de material sintètic incorporant una
senyalització per diode lluminós de funcionament. El polsador incorpora un circuit electrònic
propi per a la seva identificació individual en la Central de detecció d’incendis. Un cop accionat
el polsador ha de quedar bloquejat en la posició d’alarma fins a la reposició del vidre.
7.9.- Senyals d’alerta
El lloc de control estarà associat a la instal·lació de senyalitzadors d’alarma d’incendis. Els
senyals seran acústics i a més a més visuals quan així es requereixi per les característiques de
l’edifici o dels ocupants d’aquest. (Nivell de soroll de fons superior a 60 dBA).
S’instal·laran alarmes interiors i exteriors.
7.10.- Centraleta antiincendis
S’instal·larà una central d’alarma, per a detecció individual, amb pantalla de cristall líquid
d’informació.
Aquesta central s’instal·larà a la zona indicada en els plànols de planta i a ella arribaran totes
les senyals de detectors, polsadors, alarmes d’incendi o d’anomalies. La central donarà
informació en el acte del component que envia el senyal i la seva situació.
La centraleta té capacitat per processar informació d’altres senyals de seguretat que es
consideri interessant connectar al sistema i enviar senyals a altres serveis com el sistema
d’ascensors, la ventilació d’extracció en aparcaments, ...
La instal·lació estarà alimentada elèctricament, com a mínim, per dues fonts de
subministrament, de les quals la principal serà la xarxa general del edifici. La font secundaria
podrà ser específica per a aquesta instal·lació o comú amb altres de protecció contra el foc.
7.11.-Senyalització:
* Equips contra incendis
S’instal·laran panells de senyalització dels equips de protecció contra incendis com a extintors,
boques d’incendi i polsadors d’incendis.
Els panells s’ubicaran en zones visibles, preferentment damunt dels equips, seran quadrats
amb fons vermell i amb pictograma blanc, segons Norma UNE-23.033, 23.034 i 23.035.
Les dimensions dels panells segons la distància màxima d’observació seran:
d ≤ 10 m.
224 x 224 mm.
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10 < d ≤ 20 m. 447 x 447 mm.
* Recorreguts d’evacuació i sortides d’emergència
Es col·locaran panells de senyalització en els recorreguts d’evacuació que indicaran la direcció
de la sortida més pròxima.
Es col·locaran senyals indicatius de la direcció en els recorreguts fins que la sortida sigui
directament visible.
En els punts del recorregut en què existeixin alternatives que puguin induir a error s’indicarà
quina és l’alternativa correcta.
Les indicacions de portes de sortida estaran sobre la porta, no en la fulla d’aquesta. Seran
quadrades o rectangulars amb fons verd i el pictograma de color blanc, compliran les normes
UNE-23.033, 23.034 i 23.035.
Per a una distància màxima d’observació seran de la grandària indicada:
d ≤ 10 m.
224 x 224 mm.
297 x 148 mm.
10 < d ≤ 20 m.
447 x 447 mm.
420 x 210 mm.
7.12.- Posada en marxa i manteniment
La posada en funcionament de la instal·lació no es realitzarà fins que no es presenti en els
Serveis d’indústria un certificat de l’empresa instal·ladora, visat per tècnic titulat competent.
És responsabilitat de la Propietat el dur a terme un programa de manteniment de la instal·lació
d’acord amb els mínims establerts a l’apèndix 2 de l’esmentat Reglament.
7.13.- Reglamentació
La instal·lació haurà de complimentar les exigències de les següents disposicions legals:
Normativa Estatal:
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
Document Bàsic SI. Seguretat en cas d’incendi.
- Reglament d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis segons Reial Decret de 1942/1993 de
5 de novembre de 1993 (BOE-14-12-93), el seu Annex i els seus Apèndixs 1 i 2, així com les
normes UNE que se citen.
- Reial Decret 2816/82, Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats
Recreatives.
- Norma UNE-EN 12845:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento
Normativa autonòmica:
- Decret de la Generalitat de Catalunya 241/1994, de 26 Juliol, sobre condicionants
urbanístiques i de protecció contra incendis als edificis, complementaris a la NBE-CPI/91.
- Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, els activitats recreatives i els
establiments públics.
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8. Conclusió
En conclusió, amb els documents que formen el projecte, s'estima suficientment detallat per
poder confeccionar l'expedient administratiu, contractació i fer efectiva l’execució de les obres
projectades.
Berga, juliol de 2018

L’enginyer industrial
Aleix Cervantes López
Col·legiat núm. 15.698
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DOCUMENT NÚMERO 2.- JUSTIFICACIÓ NORMATIVA.
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SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB-SI)
1.

DADES GENERALS

1.1.

Ús de l’establiment

En l’establiment es preveu que s’hi desenvolupin diferents activitats expositives de caràcter
artístic o d’altres de polivalents relacionades directament amb usos de pública concurrència
(sales d’exposicions d’art, d’audiovisuals tallers didàctics, espais polivalents, entre d’altres).
Analitzant estrictament els usos que es desenvolupen en els diferents àmbits de l’establiment,
es pot definir un ÚS DE PÚBLICA CONCURRENCIA d’acord amb l’Annex A del DB-SI del CTE.
1.2.

Ubicació respecte edificis o establiments veïns

L’activitat ocupa gran part de la planta baixa de l’edifici, d’un edifici aïllat situat al municipi de
Berga. Per tant, es troba en una situació TIPUS A (l’establiment ocupa parcialment un edifici
que té, a més, altres establiments que ocupen plantes superiors, inferiors o la mateixa planta).
(com es pot observar en els plànols adjunts).
1.3.

Usos i superfícies construïdes i útils

La relació de superfícies i usos del conjunt de sales de l’establiment al qual es desenvolupa
l’activitat en qüestió, és la que mostra posteriorment per cadascuna de les plantes de l’activitat.
D’acord amb aquests, l’establiment conté una superfície total útil de 789,11 m2, i una superfície
total construïda de 1.112,45 m2.
1.3.1.

Planta baixa

Les superfícies i usos projectats de la planta baixa de l’establiment són els següents:
T1. Superfícies planta baixa.
PLANTA BAIXA

Vestíbul

Superfície
(m2)
26,85

Guixeta
Distribuïdor

6,85
20,27

Magatzem
Bany

21,42
2,79

Claustre
Sala d'exposicions

325,30
307,20

Distribuïdor instal·lacions
Sala instal·lacions elèctriques
Sala instal·lacions
hidràuliques
Sala tallers

10,90
5,19

Audiovisuals

19,68

Sala

5,41
37,25

Banys

37,42

Superfície total útil

826,53
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Superfície construïda

1.4.

1.036,56

Alçada d’evacuació

La màxima alçada d’evacuació de l’edifici és de 0,25 m (sortida ascendent en façana nord).
Entenent aquesta com la màxima diferència de cotes entre un origen d’evacuació i la sortida de
l’edifici que li correspongui, tenint en compte que actualment les plantes primera i segona de
l’edifici es consideren com zones d’ocupació nul·la, al no efectuar-se cap ús.
2.

LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI

2.1.

Sectorització respecte veïns

2.1.1.

Façanes

Normativament, s’ha d’assegurar almenys una resistència al foc mínima EI-60 entre dues
façanes confrontades de diferents establiments o sectors d’incendi, i a una distància inferior a 3
m entre elles. Segons figura 1.1 de l’apartat 1.2 del DB-SI 2 del CTE. Aquesta prescripció
tècnica es compleix en el cas de les façanes est i oest de l’establiment.
Igualment, a fi d’evitar el risc de propagació exterior horitzontal del incendi a través de les
façanes entre dos edificis, o bé entre dos sectors d’incendi d’un mateix edifici; els punts
d’ambdues façanes que no siguin almenys EI-60 han d’estar separades una certa distància (d)
en funció del angle (α) format pels plans exteriors de dites façanes.
En el cas present, es compleixen les prescripcions tècniques indicades (tal i com pot observar
en els plànols de planta).

2.1.2.

Cobertes

No procedeix en el cas present al trobar-se el present establiment en planta baixa, en un edifici
que disposa de dues plantes per sobre de la mateixa.
Tanmateix, la coberta inclinada de l’edifici està formada per teules àrabs fixades amb morter,
encadellat ceràmic de maó massís recolzats sobre rastrells de fusta, que a la seva vegada son
recolzats sobre biguetes de fusta. Tot aquest sistema es recolza sobre una estructura
d’encavallades de fusta.
Entre edificis annexes o en el mateix edifici, la coberta haurà de tenir una resistència al foc REI
60, en una franja de 0,50 m d’amplada mesurada des edifici annex, i en una franja de 1,00 m
d’amplada sobre la trobada entre coberta i tot element compartimentador de sector d’incendi, o
local de risc especial alt.
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En les trobades entre coberta i façana de sectors d’incendi diferents o edificis diferents caldrà
complir les alçades i distàncies mínimes fins a qualsevol zona que no sigui EI 60.

Els materials que ocupin més del 10% de l’acabat exterior o revestiment de la coberta situats a
menys de 5 m de distància respecte la projecció vertical de qualsevol zona de façana del
mateix o altres edificis, que no disposin d’una resistència al foc mínima EI 60, inclosos la cara
superior de voladís amb sortint de més d’1 m, lluernaris, claraboies i qualsevol element
d’il·luminació i ventilació, hauran de pertànyer a la classe de reacció al foc BROOF (t1).

2.2.

Sectorització interior implantada

Segons especifica el capítol primer (SI 1. Propagació interior) del Document Bàsic de Seguretat
en cas d’Incendi (DB-SI), dedicat a la compartimentació en sectors d’incendi, en general, per
establiments d’ús de pública concurrència, la superfície construïda de cada sector d’incendi no
ha d’excedir de 2.500 m2. Com es el cas present.
S’ha de tenir en compte les zones de risc d’incendi especial d’acord amb el DB-SI 1.2 del CTE,
que a efectes generals són estances destinades a magatzems, arxius, vestuaris, sales de
calderes, quadre elèctric, etc.
Així doncs, conforme amb l’esmentat a continuació s’estableix la definició i característiques dels
diferents sectors d’incendi considerats, amb llur justificació de les prescripcions de seguretat
passiva corresponents:
2.2.1.


Planta baixa
Sector 1: Format gairebé per la totalitat de la planta baixa, i que inclou la zona de
claustre i zones d’accés dels ocupants, així com la sala d’exposicions i les sales
d’activitats.
T2. Superfícies sector 1
SECTOR 1 (CLAUSTRE + EXPOSICIONS)
SALA

Superfície (m2)

Vestíbul

26,85
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Guixeta

6,85

Distribuïdor

20,27

Magatzem

21,42

Bany

2,79

Claustre

325,30

Sala d'exposicions

307,20

Distribuïdor instal·lacions

10,90

Sala tallers

37,25

Audiovisuals

19,68

Banys

37,42

Superfície total útil

826,53

Sector 2. Sala instal·lacions elèctriques. Es tracta d’un recinte amb un risc d’incendi
baix i que té el seu ús exclusivament per al personal de manteniment.
T3. Superfícies sector 2
SECTOR 2 (SALA INST. ELÈCTRIQUES)



Sala

Superfície (m2)

Sala instal·lacions elèctriques

5,19

Superfície total útil

5,19

Sector 3. Sala instal·lacions hidràuliques. Es tracta d’un recinte amb un risc d’incendi
baix i que té el seu ús exclusivament per al personal de manteniment.
T4. Superfícies sector 3
SECTOR 3 (SALA INST. HIDRÀULIQUES)

2.3.

Sala

Superfície (m2)

Sala instal·lacions hidràuliques

5,41

Superfície total útil

5,41

Resistència al foc dels elements compartimentadors

Caldrà assegurar una resistència al foc en les parets, sostres i portes delimitadors dels
diferents sectors d’incendi, segons les premisses indicades en la taula 1.2. i la taula 2.2. (zones
de risc especial) del DB-SI; en base al ús de pública concurrència del recinte:


Parets i sostres de sectors en plantes sobre rasant (h<15 m): EI 90 (plantes baixa i
altell).



Parets i sostres de sectors en zones de risc especial baix: EI 90.



Portes de pas entre sectors: EI2 t-C5 (sent t el temps de resistència al foc requerit en la
paret on es trobi). En conseqüència serà necessària la instal·lació de diferents portes
tallafocs EI2 45-C5 i EI2 60-C5, en els passos de separació entre sectors d’incendi de
plantes sobre rasant i de comunicació amb l’escenari, respectivament. Tanmateix, com
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a regla general es troben s’instal·laran en el recinte de portes tallafocs de
característiques mínimes tipus EI2 60-C5.


2.3.1.

Sectoritzacions d’altres obertures de comunicació entre sectors: EI 90 (en plantes
sobre rasant).
Justificació de resistència al foc dels elements constructius

La justificació de resistència al foc dels elements constructius de tancament del present recinte
que separen sectors d’incendi (sense considerar les parets mitgeres i de façana) és la que
s’indica en la taula posterior (T.5), on a mode d’exemple es justifica la resistència al foc dels
elements constructius en els casos més desfavorables.
Cal destacar, que pel càlcul de resistència al foc es realitza per mitjà de la Taula F.1. del Annex
F (Resistència al foc dels elements de fàbrica) del DB-SI:
T.5. Justificació de resistència al foc de tancaments entre sectors d’incendi
Espessor
Sector

Descripció

mínim
(mm)

Resistència

Resistència

al foc

al foc
exigida

Sector 1 - Paret de maons ceràmics perforats
Sector 2 (gero) enguixada a dues cares

150

EI 240

EI 120

Sector 2 - Paret de maons ceràmics perforats
Sector 3 (gero) enguixada a dues cares

150

EI 240

EI 120

2.4.

Resistència al foc de l’estructura

2.4.1.

Elements estructurals principals

Es considera que la resistència al foc d'un element estructural principal de l'edifici (inclosos els
forjats, bigues i suports) és suficient si assoleix els valors mínims indicats a la taula 3.1 i 3.2,
que representa el temps en minuts de resistència enfront a l'acció representada per la corba
normalitzada temps - temperatura, o suporta aquesta acció durant el temps equivalent
d'exposició al foc indicat en l'Annex B (CTE DB SI 6).
Que de forma general i pel cas present, tenint en compte l’ús pública concurrència i alçada
evacuació inferior igual o inferior a 15 m, seria una resistència al foc mínima dels elements
estructurals de R 90.
2.4.2.

Elements estructurals secundaris

Els elements estructurals en què el seu col·lapse davant l’acció directe de l’incendi ni pugui
ocasionar danys als ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o
compartimentació en sectors d’incendi, no han de complir amb cap resistència al foc.
No obstant, tot terra que tenint en compte l’anterior, hagi de garantir una resistència al foc R
que s’estableixi a la taula 3.1 de l’apartat anterior, ha de ser accessible almenys per una escala
que garanteixi aquesta mateixa resistència o estigui protegida.
2.4.3.

Justificació de resistència al foc dels elements estructurals

La justificació de resistència al foc dels elements estructurals del present recinte és la que
s’indica en la taula següent (T.6):
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T.6. Justificació de resistència al foc dels elements estructurals
Element

Espessor
mínim

Descripció

(mm)
Estructura Parets de fàbrica

Forjat P.B
–
P.primera

2.5.

Resistència Resistència
al foc
al foc exigida

---

R 120

R 90 / R 120

300

REI 90

REI 90

Forjat unidireccional de biguetes de
fusta equipades d’una instal·lació
d’extinció automàtica amb aigua,
reforçat amb perfils metàl·lics
revestits amb pintura intumescent R
90

Pas d’instal·lacions a través d’elements compartimentadors

La resistència al foc dels elements de compartimentació d’incendis s’haurà de mantenir en els
punts que són travessats per elements d’instal·lacions (cables, canonades, conductes, etc),
excloent les penetracions amb secció de pas inferior a 50 cm2. Per tant, si es necessari segons
les condicions especificades es procedirà a prendre en consideració:


Disposar d’un element, que en cas d’incendi, obturi automàticament la secció de pas i
garanteixi en el citat punt una resistència al foc igual o superior a l’element travessat.
Com per exemple, una comporta tallafocs automàtica EI t (sent t el temps de
resistència al foc requerit a l’element travessat), en els possibles conductes de
climatització o ventilació.



L’aplicació de sellat i collarins intumescents tipus Promatec, o equivalent, a col·locar en
les obertures i passos d’instal·lacions, tipus EI t (sent t el temps de resistència al foc
requerit a l’element travessat).

2.6.

Reacció al foc dels elements constructius

Els elements constructius i decoratius (excepte els cables, tubs, safates, armaris, etc, regulats
per reglamentació pròpia) consistents en els revestiments de parets i sostres, per una banda; i
en terres per l’altre han de requerir les condicions de reacció al foc que tot seguit
s’especifiquen. Al considerar la situació del element en tots els punts ocupables del local,
segons indica el capítol 1 del DB-SI, com Zones ocupables; es defineix el tipus de reacció al foc
segons la mateixa normativa:
 Sostres i parets: C-s2,d0; o més favorable.
 Terres: EFL; o més favorable.
Les zones de passadissos i escales protegides, evidentment seran de la mateixa tipologia, o
més favorables, de les indicades anteriorment per a les zones ocupables:



Sostres i parets: B-s1, d0; o més favorable.
Terres: CFL-s1; o més favorable.

Els recintes de risc especial, es definiran les següents classes de reacció al foc pels elements
constructius:
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Sostres i parets: B-s1, d0; o més favorable.
Terres: BFL-s1; o més favorable.

Mentre que pels espais ocults no estancs (patis de llums, falsos sostres, terres elevats, etç), es
definiran les següents classes de reacció al foc pels elements constructius:



Sostres i parets: B-s3, d0; o més favorable.
Terres: BFL-s2; o més favorable. Referint-se a la part inferior de la cavitat.

En els edificis d’ús de Pública Concurrència, els elements decoratius i de mobiliari han de
complir les següents condicions:
a) Butaques i seients fixes entapissats que formin part del projecte en cinemes,
teatres, auditoris, sales d’actes, etc.:
Passen l’assaig segons les normes següents:
- UNE-EN 1021-1 2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat –
Part 1: Font d’ignició: cigarreta en combustió
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat –
Part 2: font d’ignició: flama equivalent a un llumí.
b) Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, cortinatges, etc.:
Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Tèxtils i productes tèxtils.
Comportament al foc. Cortines i cortinatges. Esquema de classificació.”
3.

EVACUACIÓ DELS OCUPANTS

Considerant l’apartat 1.1. de la secció 3 del DB-SI del CTE, dedicat a la compatibilitat dels
elements d’evacuació, el present establiment es troba destinat a sala polivalent i d’exposicions
per a actes públics municipals, i que ocupa totalment la planta baixa de l’edificació.
3.1.

Càlcul de l’ocupació

El càlcul de l’ocupació s’ha confeccionat segons l’apartat 2 del capítol 3 del DB-SI del CTE.
En primer lloc, s’han considerat les zones d’ocupació ocasional, com per exemple les sales de
màquines, locals pel material de neteja, etc, considerats com d’ocupació nul·la a efectes de
càlcul. També es consideren com d’ocupació nul·la els serveis higiènics de l’establiment, ja que
no es poden considerar ocupables al no considerar-se de planta i a efectes de simultaneïtat. En
aquest sentit, concretament el referent a la no simultaneïtat d’ús respecte la resta de sales,
tampoc es consideren ocupables els passadissos, vestíbuls d’independència, distribuïdors i
escales.
Mentre que en segon lloc, segons l’ús de pública concurrència del recinte es defineixen
diverses ocupacions en funció de l’activitat pròpia de les diferents dependències dins d’aquest
mateix ús, en base a la Taula 2.1. de la secció normativa especificada del DB-SI:


Zones destinades a espectadors asseguts: 1pers/seient



Zones de públic a peu, en bars, cafeteries, etc: 1 m2/persona.



Zones de públic assentat, en bars, cafeteries, etc: 1,5 m2/persona.
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Sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en museus, galeries
d’art, fires i exposicions, etc: 2 m2/persona.



Vestíbuls generals, sales d’espera, zones d’ús públic i vestuaris: 2 m2/persona.



Zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc: 10 m2/persona.



Arxius, magatzems, i/o similars equivalents: 40 m2/persona.

Així doncs, considerant els valors anteriorment indicats s’ha calculat l’ocupació de les diferents
dependències dels sectors d’incendi, en base a les seves superfícies i les densitats d’ocupació:
3.1.1.

Planta baixa
Segons els càlculs d’ocupació s’obtenen els següents valors:
T.7. Ocupació sector 1
SECTOR 1 (CLAUSTRE + EXPOSICIONS)
Sala

Superfície (m2)

P (m2/pers)

P (persones)

Vestíbul

26,85

simultaneïtat

0

Guixeta

6,85

10,00

1

Distribuïdor

20,27

simultaneïtat

0

Magatzem

21,42

40,00

1

Bany

2,79

simultaneïtat

0

Claustre

325,30

2,00

163

Sala d'exposicions

307,20

2,00

154

Distribuïdor instal·lacions

10,90

simultaneïtat

0

Sala tallers

37,25

seients

21

Audiovisuals

19,68

seients

12

Banys

37,42

Simultaneïtat

0

TOTAL

826,53

352

T.8. Ocupació sector 2
SECTOR 2 (SALA INST. ELÈCTRIQUES)
Sala

Superfície (m2)

P (m2/pers)

P (persones)

Sala instal·lacions
elèctriques

5,19

-

0

TOTAL

5,19

0

T.9. Ocupació sector 3
SECTOR 3 (SALA INST. HIDRÀULIQUES)
Sala

Superfície (m2)

P (m2/pers)

P (persones)

Sala instal·lacions
hidràuliques

5,41

-

0

TOTAL

5,41
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La suma total del nombre de persones a evacuar en l’establiment vindrà donada segons la
disposició de la sala, donant els resultats següents:
TOTAL ESTABLIMENT

3.2.

352

Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació

Es consideren que les sortides de l’edifici desemboquen a espais exteriors segurs, ja que
compleixen amb la prescripció indicada en l’Annex SI A de terminologia del DB-SI. En el qual
s’indica que aquest haurà de gaudir davant de la sortida de l’edifici d’una superfície almenys
0,5·P m2 dins una zona delimitada amb un radi de 0,1·P m de distància des de la sortida de
l’edifici, sent P el nombre d’ocupants previstos per aquella sortida.
A més, s’entén com origen d’evacuació tot punt ocupable d’un edifici o recinte, excepte aquells
recintes (o conjunt de recinte comunicats entre si) en què la densitat d’ocupació no excedeixi
de 10 m2/persona i la seva superfície no excedeixi de 50 m2 (habitacions d’hotel, despatxos,
etc). Mentre que els punts ocupables de tots els locals de risc especial i els de zones
d’ocupació nul·la els quals la seva superfície excedeixi de 50 m2, es consideraran origen
d’ocupació havent de complir els límits de longitud dels recorreguts d’evacuació establerts, però
alhora no sent necessari considerar-los a efectes de determinar l’altura d’evacuació d’un edifici
o el número d’ocupants.
També cal tenir en compte que la sortida de planta es pot considerar en la planta en qüestió, o
en una altra. Sent la sortida de planta algun dels elements següents:


Una sortida del edifici. És a dir, la porta que condueix a un espai exterior segur.



Una porta d’accés a una escala compartimentada com els sectors d’incendi, amb
capacitat suficient i que condueix a una sortida de l’edifici.



L’inici d’una escala no protegida que condueix a una planta de sortida de l’edifici,
sempre que no tingui un forat central d’escala amb una àrea en planta major que 1,30
m2. Encara que quan en el sector que contingui a l’escala, la planta estigui comunicada
amb altres per forats diferents dels de les escales, l’inici d’escala abans citat no pot
considerar-se sortida de planta.

Per tant, considerant que a la planta baixa de l’establiment com amb més d’una sortida de
planta, la longitud màxima del recorregut d’evacuació fins alguna sortida de planta no excedeix
de 50 m, d’acord amb l’esmentat al DB-SI 3. A més, en aquests casos, la longitud màxima del
recorregut d’evacuació des de l’origen fins arribar a algun punt des del qual existeixin almenys
dos recorreguts alternatius no ha d’excedir els 25 m. Es pot comprovar el compliment
d’ambdues casuístiques en els plànols adjunts.
3.3.

Dimensionat dels mitjans d’evacuació

El dimensionat dels mitjans d’evacuació d’un recinte, planta, o edifici en els quals existeixi més
d’una sortida, s’ha d’elaborar el càlcul de la distribució dels ocupants suposant inutilitzada una
de les sortides (hipòtesi més desfavorable).
A efectes de càlcul de la capacitat d’evacuació d’escales
n’existeixin vàries no és necessari suposar inutilitzada la
protegides existents. En canvi, aquesta circumstància que
d’escales no protegides havent de recórrer al càlcul de
inutilitzada alguna d’elles.
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Per tant, podríem definir com el cas més desfavorable a efectes de càlcul dels mitjans
d’evacuació: la inutilització d’alguna de les sortides de planta baixa de l’establiment.
Així doncs, i conforme amb el citat anteriorment, es justifica el dimensionat dels diferents
mitjans d’evacuació:
L’edifici que estem estudiant disposa d’un total de 3 portes d’evacuació. Una porta principal
d’accés al vestíbul, (S1) una porta d’evacuació situada a la façana nord (S2) i una porta a la
façana oest (S3).
A efectes de càlcul considerarem la hipòtesi de bloqueig de la porta principal S1 (la més
desfavorable), deixant com a resultat l’evacuació de la totalitat de persones de l’establiment
repartides en les portes S2 i S3.
1.- Portes (S2 i S3)  352 persones corresponents a les persones que evacuaran tots els
sectors de la planta baixa.
Així doncs, els càlculs segons el DB-SI complirien de la següent manera per a les
portes S2 i S3, ja que considerarem la S1 nul·la a efectes de càlcul:
352 persones / 2 portes = 176 persones per porta
0.1 x P  0.1 * 176 = 17,6 m de radi
0.5 x P  0.5 * 176 = 88 m2
3.3.1.

Portes i passos

Sent la fulla d’una porta d’un mínim de 0,60 m i d’un màxim de 1,23 m d’amplada, es definiran
les dimensions de les portes i passos en base a les següent expressió indicada en l’apartat 4
del capítol 3 del DB-SI:

A≥

P
≥ 0,80 m
200

On:
- A : Amplada del element.
- P : Número total de persones que es preveuen que passin en el punt en el qual
es dimensiona l’amplada.
Així doncs, en base a l’anterior equació es definiran el conjunt d’amplades de portes i passos
del recinte, tenint en compte el nombre de persones que la travessaran en funció de l’ocupació
i de l’amplada mínima lliure de porta de 0,80 m.
En conseqüència, totes les portes i passos del recinte compleixen amb la prescripció indicada.
A continuació, es justifica el càlcul de la totalitat de les portes d’evacuació d’ocupants
considerant la hipòtesis d’inutilització d’una d’elles (quan procedeixi):
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La porta S2 està formada per dues fulles de 0,80m cadascuna (amb barra antipànic), donant un
total de 1,60 m de pas en tota la façana oest. Per tant, es pot comprovar a continuació que
compleix amb l’amplada mínima necessària:
176/200=0,88 m < 1,60 m (porta S2)
La porta S3 està formada per una fulla d’1,00m (amb barra antipànic), donant un total de 1,00m
de pas en tota la façana nord. Per tant, es pot comprovar a continuació que compleix amb
l’amplada mínima necessària:
176/200=0,88 m < 1,00 m (porta S3)
3.3.2.

Passadissos i rampes

Es calcula l’amplada de passadissos i rampes en base a la següent expressió indicada en
l’apartat 4 de la secció 3 del DB-SI:

A≥

P
≥ 1,00 m
200

On:
- A : Amplada del element.
- P : Número total de persones que es preveuen que passin en el punt en el qual
es dimensiona l’amplada.
Considerant l’amplada mínima de pas (1,00 m) com l’amplada totalment lliure, sense
l’existència d’elements constructius o de mobiliari que sobresurtin de les parets (pilars,
baixants, suports...)
Així doncs, en base a l’anterior equació i les prescripcions indicades, tots els passadissos i
rampes del recinte compleixen amb la condicions indicades, tenint en compte el nombre de
persones que els travessaran en funció de l’ocupació. Tal i com s’ha pogut comprovar en la
justificació del càlcul d’amplades de portes i passos, ja que és la mateixa expressió que en el
cas dels passadissos i rampes.
Així doncs, l’amplada mínima lliure de 1m indicada anteriorment, es compleix de forma general
a tot l’establiment.
3.3.3.

Escales protegides

Es calcula la capacitat de les escales protegides del recinte en base a les següent expressió
indicada en l’apartat 4 de la secció 3 del DB-SI:

E ≤ 3 ⋅ S + 160 ⋅ AS
Essent:
- E : Suma dels ocupants assignats a l’escala, en la planta considerada més els de les
plantes situats per sota o per sobre d’ella fins a la planta de sortida de l’edifici, segons es tracti
d’una evacuació descendent o ascendent, respectivament. Aplicant per l’assignació d’ocupants
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la hipòtesi de bloqueig de sortida de planta en una de les plantes, segons la hipòtesi més
desfavorable.
- S : Superfície útil del recinte (m2), o bé de l’escala protegida en el conjunt de les
plantes de les que provinguin les P persones, incloent la superfície dels trams, dels replans, i
dels replans entremitjos.

A

- S : Amplada de l’escala protegida en el desembarcament de la planta de sortida de
l’edifici (m).
Cal destacar que en el cas present, no existeix una escala protegida prevista com a mitjans
d’evacuació, donant aquest apartar simplement un caire informatiu.
3.4.

Protecció d’escales

D’acord amb l’establert a l’apartat 3.5 del DB-SI referent a la protecció de les escales, els
establiments d’ús de pública concurrència com és el cas:


S’admet la utilització d’escales no protegides per a l’evacuació descendent sempre i
quan l’alçada d’evacuació de l’escala no protegida sigui igual o inferior a 10 m.



La utilització d’escales protegides per evacuació descendent es troba limitada a una
alçada d’evacuació igual o inferior a 20 m.

Ens trobem en aquest cas en aquesta actuació, que no hem de complir aquests requisits ja que
no s’actua sobre cap escala.
3.5.

Portes situades en recorreguts d’evacuació

Les portes previstes com a sortides de planta o d’edifici, i les previstes per l’evacuació de més
de 50 persones, seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé no
actuarà mentre existeixi activitat en la zona a evacuar, o bé serà un dispositiu de fàcil i ràpida
obertura des del costat de l’evacuació (sense utilitzar cap clau i sense tenir que actuar sobre
més d’un mecanisme). Les anteriors condicions no són aplicables quan es tracti de portes
automàtiques.
Es considera que satisfan l’anterior requisit funcional els dispositius d’apertura mitjançant
maneta o polsador conforme la norma UNE-EN 179:2009, quan es tracta de l’evacuació de
zones ocupades per persones que en la seva majoria estiguin familiaritzades amb la porta
considerada, així com en cas contrari, quan es tracti de portes amb apertura en el sentit de
l’evacuació conforme al punt 3 següent, els de barra horitzontal d’empenya o lliscament
conforme a la norma UNE-EN 1125:2009.
En relació al sentit d’obertura de les portes, obrirà en el sentit de l’evacuació tota porta de
sortida prevista pel pas de més de 100 persones. Igualment, obrirà en el sentit de l’evacuació
tota porta prevista per més de 50 ocupants del recinte o espai en el què estigui situada.
Per tant considerant les instruccions citades, les portes instal·lades en l’establiment segons
indiquen els plànols d’aquest projecte compliran amb les exigències normatives.
3.6.

Senyalització dels mitjans d’evacuació

En el present recinte es senyalitzaran el conjunt d’elements d’evacuació, i en aquest cas
correspondrà a indicar i senyalitzar:
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Les sortides del recinte amb una senyal amb títol “Sortida”, al ser un establiment d’ús
de pública concurrència i superfície superior a 50 m2.



La direcció d’evacuació cap a les sortides del recinte, visibles des de tot origen
d’evacuació en el qual no es percebessin les sortides o les seves senyals indicatives.
Per aquesta raó, es disposaran de senyals en nombre suficient i imprescindible, amb
títol “Sortida” i indicant la direcció d’evacuació, i en particular, davant de tota sortida
d’un recinte amb ocupació major a 100 persones que accedeixi lateralment a un
passadís.



Els punts dels recorreguts d’evacuació que existeixin alternatives que puguin induir a
l’error, col·locant les senyals citades en el punt anterior, de forma que quedi clarament
indicada l’alternativa correcta. Per exemple, en encreuaments o bifurcacions de
passadissos, així com en escales que en la planta de sortida de l’edifici continuïn el seu
traçat cap a plantes més baixes, etç.



En els punts del recorregut, en les portes que no siguin sortida i que puguin induir a
l’error en l’evacuació, disposant un senyal amb títol “Sense sortida” en un lloc fàcilment
visible però en cap cas sobre les fulles de les portes.

Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de tall en el subministrament d’enllumenat
normal. En el cas de què siguin fotolluminiscents, les seves característiques d’emissió
lluminosa hauran de complir el què estableix la norma UNE 23035-4:2003.
3.7.

Enllumenat d’emergència

L’establiment caldrà disposar d’un sistema d’enllumenat d’emergència. Aquest enllumenat
d’emergència permetrà en cas de manca de subministrament elèctric, l’evacuació ràpida i
segura de les persones ocupants de l’establiment fins a un espai exterior segur. I obeirà a les
instruccions tècniques indicades en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto
842/2002) i a l’apartat 2 del DB-SUA 4 del CTE.
El recinte estarà proveït amb enllumenat d’emergència, amb el qual es podrà identificar
perfectament el recorregut d’evacuació en cas de tall en el subministrament elèctric. La
instal·lació serà fixa, i estarà proveïda per varis equips autònoms d’emergència i senyalització.
Haurà d’entrar automàticament en funcionament al produir-se una fallada d’alimentació de la
instal·lació d’enllumenat normal, entenent-se per fallada el descens de la tensió d’alimentació
per sota del 70% del seu valor nominal.
La instal·lació complirà les prescripcions de servei durant almenys 1 hora, a partir de l’instant
del tall elèctric. Proporcionant una il·luminància de 1 lux, com a mínim, en el nivell de terra dels
recorreguts d’evacuació, i de 5 lux en els punts en el què estiguin situats els equips de les
instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin la utilització manual i en els quadres de
distribució de l’enllumenat.
L’enllumenat d’emergència del recinte es trobarà ubicat en les següents zones i elements
segons les instruccions del DB-SUA 4:





En els recorreguts d’evacuació, des de tot origen d’evacuació fins al espai exterior
segur.
En els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra
incendis i els de risc especial segons el DB-SI.
En els serveis higiènics generals de planta.
En els locals o ubicacions on s’ubiquin els quadres de distribució o d’accionament de la
instal·lació d’enllumenat (quadres elèctrics).
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On s’ubiquin senyals de seguretat.

Dita il·luminació d’emergència i evacuació s’ubicarà a almenys 2 m respecte el nivell de terra. I
un mínim de les següents ubicacions:




3.8.

En les portes existents en els recorreguts d’evacuació.
En les escales, de manera que cada tram rebi il·luminació directa.
En qualsevol canvi de nivell.
En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.
Descripció de les discontinuïtats en el paviment

En relació a les condicions de seguretat d’utilització de les possibles discontinuïtats en el
paviment dels elements d’evacuació de l’establiment, en el cas present, tan sols cal fer
referència a les corresponents a escales i rampes. Per a les quals, a més de les condicions de
seguretat indicades fins ara, serà necessari donar compliment a:


Escales d’ús restringit o privades.
-



Amplada mínima de 0,80 m.
Dimensió màxima de la contrapetjada de 200 mm.
Dimensió mínima de la petjada de 220 mm.
Instal·lació de baranes en els seus costats oberts.

Escales d’ús general o públiques.
-

Amplada mínima de 1,20 m en ús hospitalari, que no disposi de zones
d’hospitalització.
Dimensió mínima de la petjada (H) de 280 mm.
Dimensió màxima de la contrapetjada (C) de 185 mm, i mínima de 130 mm.
Complint entre petjada i contrapetjada la següent relació:

540 mm ≤ 2 ⋅ C + H ≤ 700 mm
-



L’alçada màxima que pot tenir un tram d’escala és de 2,25 m en zones d’ús
públic, així com que no disposi d’ascensor com alternativa a l’escala, en la
resta de casos serà de 3,20 m.
Instal·lació, almenys en un costat, de baranes amb passamans en les escales
que salvin una alçada major a 550 mm.
Es disposaran passamans intermitjos quan l’amplada del tram d’escala sigui
major de 2400 mm.
Els passamans s’instal·laran a una altura d’entre 900 i 1100 mm. I separat del
tancament almenys 40 mm, sense interferències en el pas continu de la mà a
causa del sistema de subjecció.

Rampes.
-

-

Les rampes de menys de 3 m de longitud tindran un pendent màxim del 10%
(per itinerari accessible). Les de longitud entre 3 i 6 m, tindran un pendent
màxim del 8%, i del 6% en la resta de casos. En tots els casos el pendent
transversal màxim serà del 2% (per itinerari accessible).
Disposaran d’una superfície horitzontal al principi i final en la direcció de la
mateixa d’un mínim de 1,20 m.
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-

-

-

Disposaran de passamans, almenys en un costat, les rampes que salvin una
diferència d’alçada de més de 550 mm, i de pendent superior o igual al 6%. En
el cas d’itineraris accessibles de pendent superior o igual al 6% i que salvin una
diferència d’alçada de més de 18,5 cm, disposaran de passamans en els dos
costats, en tot el seu recorregut
Els extrems lliures estaran limitades per un elements de protecció longitudinal a
una alçada igual o superior a 10 cm del terra, a fi d’evitar la sortida accidental
de rodes i bastons. La instal·lació de passamans queda limitat segons el DBSUA a rampes que salvin una alçada major a 150 mm destinades a persones
de mobilitat reduïda.
Els passamans de les baranes estaran situats a una alçada d’entre 0,90 i 1,10
m respecte el terra (disposaran d’un altre passamà a una altura entre 0,65 i
0,75 m en el cas de itineraris accessibles), i gaudiran d’un disseny anatòmic
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm.
Aquests es trobaran separats, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals.

Les premisses anteriorment exposades es compleixen en el cas present tal i com es pot
comprovar en els plànols adjunts.
3.9.

Justificació de la seguretat en vers al risc d’impacte o atrapament

Conforme amb l’establert al DB-SUA 2.1, l’alçada lliure de pas en les zones de circulació serà
com a mínim de 2100 mm en zones d’ús restringit, i de 2200 mm en la resta de zones. En els
passos de portes l’alçada lliure serà d’un mínim de 2000 mm.
En les zones de circulació, les parets no disposaran d’elements sortints que no arranquin del
paviment, que volin més de 150 mm en la zona d’alçada compresa entre 150mm i 2200 mm,
mesurada a partir del terra, i que suposin risc d’impacte.
Es limitarà el risc d’impacte d’elements volats els quals la seva alçada sigui inferior a 2000 mm,
tal com replans, trams d’escala, etc. Disposant d’elements fixes que restringeixin l’accés fins
ells.
D’altra banda, com s’indica a l’apartat 1.2. del DB-SUA 2, les portes de pas situades en el
lateral de passadissos d’amplada inferior a 2,50 m es disposaran de forma que l’escombrada
de la fulla no envaeixi el passadís, excepte en les zones d’ús restringit. De la mateixa manera,
en passadissos d’amplada superior a 2,50 m, l’escombrat de les fulles de les portes no ha
d’envair l’amplada determinada en funció de les condicions d’evacuació conforme a l’apartat 4
de la secció 3 del DB-SI.
Igualment caldrà donar compliment a les prescripcions de seguretat d’utilització per possibles
atrapaments produïts per portes corredisses d’accionament manual, per a les quals la distància
fins a l’objecte fixe més pròxim haurà de ser superior a 200 mm.
Igualment com es comenta en l’apartat 1.2. del DB-SUA 2, les portes de vaivé situades en
zones de circulació tindran parts transparents o translúcides que permetin percebre
l’aproximació de persones i que cobreixin l’altra compresa entre 0,70 i 1,50 m, com a mínim.
4.

CONTROL DE FUMS D’INCENDI

D’acord amb les especificacions tècniques de l’apartat 8 del DB-SI 3 del CTE, i en concret
conforme amb els usos i ocupacions de l’establiment, pel cas present no li és necessari
disposar d’un sistema de control de fum d’incendi.
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5.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

El disseny, execució, posta en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de protecció
contra incendis, així com els seus materials, components i equips; han de complir amb el què
estableix el Reglament de Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) segons el Reial
Decret 513/2017, de 22 de maig.
En termes generals i segons l’ús de pública concurrència de l’establiment, seran necessàries
les següents instal·lacions de protecció contra incendis segons el capítol 4 del DB-SI:
5.1.

Extintors

Seran necessaris extintors portàtils polivalents de pols seca (ABC) de 6 kg, d’eficàcia 21A113B. A 15 m de recorregut de cada planta, com a màxim, des de tot origen d’evacuació.
Igualment, s’hauran de disposar en les zones de risc especial conforme l’apartat 2 de la secció
1 del DB-SI, en el exterior del local o de la zona i pròxim a la porta d’accés. I si és necessari en
l’interior del mateix perquè el recorregut real fins algun dels extintors (inclòs el situat en
l’exterior) no sigui major a 15 m en locals de risc especial mig o baix, i de 10 m en locals o
zones de risc especial alt.
Serà convenient instal·lar extintors portàtils d’anhídrid carbònic (CO2) de 5 kg, i d’eficàcia 89B.
En les ubicacions susceptibles on es puguin produir un foc de tipus elèctric, és a dir, en sales
de màquines, ordinadors, quadres generals elèctrics, etç.
Els extintors portàtils s’instal·laran en emplaçaments en què siguin fàcilment visibles i
accessibles, i a la vegada situats pròxims als punts on s’estimi una major probabilitat d’iniciarse l’incendi, de forma tal que l’extrem superior de l’extintor es trobi a una altura de 1,70 m
respecte el terra acabat. Per tal que l’extintor no dificulti la evacuació, es recomanable la seva
col·locació en angles morts del recinte.
Per tant, donades les característiques de l’establiment serà necessari disposar d’extintors
portàtil polivalents de pols seca (ABC) de 6 kg i eficàcia 21A-113B, en les ubicacions
especificades en els Plànols.
5.2.

Boques d’incendi equipades (BIE)

Seran necessàries boques d’incendi equipades (BIE) de diàmetre nominal 25 mm, al tractar-se
d’un recinte d’ús de pública concurrència.
Així doncs, s’instal·laran el número i distribució de boques d’incendi (BIE) necessàries perquè
la totalitat del recinte quedi cobert, considerant com a radi d’acció de cada BIE la longitud de la
seva mànega més 5 m, és a dir un total de 25 m d’abast. Com a resultat, es col·locaran BIEs
suficients per cobrir tots els punts ocupables de l’establiment.
Les BIE s’instal·laran sobre suports rígids de forma que l’altura del seu centre quedi com a
màxim a 1,50 m per sobre del nivell de terra. La BIE es situarà sempre que sigui possible a una
distància màxima de 5 m respecte les sortides del sector d’incendi, sense que constitueixin un
obstacle per a la seva utilització. La separació màxima entre cada BIE i la més propera serà de
50 m; mentre que la distància des de qualsevol punt del local protegit fins a la BIE més pròxima
no ha d’excedir en 25 m, tal i com ja s’ha comentat.
El sistema de boques d’incendi equipades (BIE) estarà compost per la font de subministrament
d’aigua (en aquest cas escomesa pròpia des de la xarxa municipal d’aigües), la xarxa de
canonades, i les boques d’incendi pròpiament dites.
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La xarxa de canonades haurà de proporcionar durant 1 hora, com a mínim, en la hipòtesis de
funcionament simultani de les dues BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió
dinàmica de 2 bar en l’orifici de sortida de qualsevol BIE i alhora inferior a 5 bar (col·locant
dispositius reductors de la pressió si fos necessari).
5.3.

Sistema d’extinció automàtica

És disposarà de subministrament des de la xarxa municipal d’aigua potable mantinguda per la
companyia SOREA, ja que l’escomesa compleix amb les condicions requerides a la “norma
UNE-EN 12845:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento”


Cabal 1.000 l/min a una pressió de 1,0 kg + P estat.

La instal·lació abastirà els ruixadors automàtics d’incendis (sprinklers) essent del tipus K-80, la
majoria “penjats” i altres també “muntants”, tal i com es grafia als planells adjunts.
S’instal·larà una connexió de servei única i exclusiva per a la xarxa de subministrament d’aigua
contra incendis tant de ruixadors automàtics, com per les boques d’incendi.
Dimensionat de la xarxa de ruixadors automàtics:
És dimensionarà, en tota la seva extensió, la Xarxa de Ruixadors d’incendis, d’acord a la
“norma UNE-EN 12845:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento”, i així tindrem el següent;
•

•

Sistema utilitzat;


En funció de les característiques de la instal·lació, es disposarà d’un SISTEMA DE
PREACCIÓ, degut a l’import elevat de les obres que es protegiran.



La instal·lació estarà pressuritzada amb aire comprimit (instal·lació buida d’aigua).



El seu accionament es realitzarà en el moment en que convergeixin els
requeriments propis del sistema de ruixadors automàtics, amb el sistema de
detecció, és a dir la combinació dels dos sistemes.



El disseny es realitzarà com si fos un de canonada humida.

Disseny;


Tal i com se’ns diu explícitament en la norma, s’haurà de complir amb les següents
premisses;
-

•

Cabal de disseny = 5 mm/min (5 l/m2).
Àrea d’acció = 144 m2.
Disseny en arbre, sense anellar.

Càlculs;


Subministrament al LLOC DE CONTROL:
-

Regim de treball (Q=725 l/min) + ( p=1’4+Pest)
Demanda màxima (Q=1000 l/min) + ( p=1’0+Pest)
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Canonades principals;
-



Canonades secundàries;
-



Dimensionament d’acord a la “Taula 31” de la norma UNE-EN 12845:2018, en
funció del nombre de ruixadors a abastir d’aigua.

Distribució dels ruixadors;
-

•

Pèrdua de pressió màxima entre el lloc de control i el punt de disseny de la
instal·lació= 0,5 bar max.

Sup. Màxima del ruixador = 12 m2.
Separació màxima = 4 metres.
Distància paret = 2 metres.

Forjat amb bigues;


ALÇADA DE FORAT (BIGA < 15 cm) “CLAUSTRE”
-



ALÇADA DE FORAT (BIGA 15 < d < 30 cm). “SALA EXPOSICIONS”.
-

5.4.

Reducció de distància a 1,5 metres a paret.
Posar el ruixadors arran de biga per la part inferior,
Poder pujar el ruixador 1 cm (alçada forat <15 cm).
No poder posar res a la semiesfera de 0’5 metres al voltant del ruixador.
Posar els ruixadors cada 5 entrebigats.

Reducció de distància a 1’5 metres a paret.
Posar el ruixadors arran de biga per la part inferior “ruixadors penjats”,
Pujar el ruixadors a menys de 15 cms del forjat “ruixadors muntants”
No poder posar res a la semiesfera de 0’5 metres al voltant del ruixador.
Fer una configuració de ruixadors explícita. Ruixadors “muntants” cada dos
entrebigats, combinat amb ruixadors “penjats” cada dues bigues.

Sistema de detecció i alarma d’incendis

Tot i no ser necessari un sistema de detecció i alarma d’incendis al tractar-se d’un recinte d’ús
de pública concurrència amb ocupació inferior a 500 persones, als efectes de donar
compliment a les prescripcions tècniques per a la instal·lació d’extinció automàtica de
l’estructura de fusta de l’establiment, es preveurà un sistema automàtic i manual de detecció i
alarma d’incendis.
Per tant, s’instal·larà en el recinte un sistema de detecció i alarma d’incendis format per:






Detectors òptics de fums en nombre suficient, considerant amb una àrea de cobertura
unitària de 60 m2.
Polsadors manuals d’alarma d’incendi.
Doble central de detecció i alarma d’incendis, alimentada elèctricament amb bateries
autònomes, segons requeriments normatius per instal·lacions d’extinció automàtica.
Sirenes exteriors d’alarma d’incendis, instal·lades adossades a les façanes de
l’establiment principal del recinte.
Sirenes interiors d’alarma d’incendis, instal·lades en les plantes de l’establiment.
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Dimensionat de la xarxa de detectors d’incendi:
És dimensionarà la instal·lació dels detectors d’acord a la “norma UNE-EN 12845:2018
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño,
instalación y mantenimiento”, i així tindrem el següent;
•

5.5.

Forjat amb bigues;


ALÇADA DE FORAT (BIGA < 15 Cms) “CLAUSTRE”
- Posar els detectors mínim cada 6 entrebigats, col·locant-los cada 5 com
succeeix amb els ruixadors automàtics.



ALÇADA DE FORAT (BIGA 15 < d < 30 Cms). “SALA EXPOSICIONS”.
- Posar els detectors mínim cada 5 entrebigats.

Hidrants

Serà necessari disposar d’un hidrant exterior, al tractar-se d’un recinte d’ús de pública
concurrència.
D’altra banda, segons la instrucció tècnica complementària SP-120, aprovada per l’Ordre
INT/324/2012, d'11 d'octubre, serà necessari disposar a menys de 100 m de qualsevol punt de
la façana, a nivell de rasant, d'un hidrant ajustat a les prescripcions tècniques indicades en el
Reial Decret 1942/1993 (actualment derogat pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig), així
com de la mateixa SP-120.
Aquest fet es preveu en projecte mitjançant la instal·lació d’un hidrant a la via pública, zona de
vorera del c. Joan Oliver i a la plaça Antoni Baylina, i que donarà compliment a les
prescripcions normatives pertinents (veure plànol A0 de situació i emplaçament).
5.6.

Columna seca

No serà necessària la instal·lació de columna seca al tractar-se d’un recinte de pública
concurrència amb una altura d’evacuació menor a 15 m.
5.7.

Senyalització

Els mitjans de protecció contra incendis de utilització manual (extintors, boques d’incendi,
polsadors...) hauran de ser senyalitzats per mitjà de senyals indicatius del sistema d’extinció
d’incendi i definides en la norma UNE 23033-1. Les seves dimensions seran en aquest cas
concret de 210x210 mm, al existir una distància màxima d’observació de la senyal inferior als
10 m. Hauran de ser visibles encara que no existeixi subministrament d’enllumenat
convencional, per aquest motiu seran de tipus fotolluminiscents segons característiques
d’emissió lluminosa establertes en la norma UNE 23035-4:1999.
6.

INTERVENCIÓ DELS BOMBERS

Els serveis de socors i de bombers intervenen majoritàriament des de la mateixa façana que
dona a la via pública, definida com a carrer d'intervenció, per aquest motiu caldrà garantir
l’accessibilitat de les façanes segons estableix el capítol 5 del DB-SI del CTE.
En el cas present i en relació al conjunt de l’edifici, existeixen obertures a menys de 25 m entre
elles d’una alçada superior a 1,20 m, d’amplada mínima de 0,80 m i fàcilment localitzables pels
bombers. En el cas que ens ocupa l’establiment posseirà d’una façana d’intervenció, complint
amb les prescripcions requerides en l’article 2 del DB-SI 5 del CTE.
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Així doncs, l'activitat disposa d’una façana accessible a la via pública, i en concret a la zona de
l’aparcament principal d’accés, de compliment de les condicions d’aproximació i entorn a
l’edifici segons el capítol 5 del DB-SI del CTE en edificis amb alçada d’evacuació major a 9 m
serà necessari disposar d’un espai per intervenció de bombers basat en:


Espai de maniobra exterior:
- Amplada mínima lliure: 5 m.
- Alçada lliure, la de l’edifici
- Separació màxima de vehicle a l’edifici: 23 m.
- Distància màxima fins qualsevol accés principal: 30 m.
- Pendent màxima del 10%
- Resistència al punxonament de 10 t sobre un diàmetre de 20 cm.



Vials d’accés per a bombers:
- Amplada mínima lliure: 3,5 m.
- Alçada mínima lliure: 4,5 m.
- Capacitat portant vial: 20 kN/m2.



Forats en façana:
- Facilitar l’accés en façana en cada planta, amb una alçada màxima d’ampit de
1,20 m respecte el nivell de planta.
- Dimensions horitzontals i verticals mínimes dels forats de façana de 0,80x1,20
m.
- Distància màxima entre eixos verticals de forats de façana consecutius de 25
m.

Les exigències normatives anteriorment citades es compleixen amb en el cas present, complint
la façana accessible del recinte en les condicions d’espai d’intervenció descrites. Al existir
davant la façana accessible del recinte d’una plaça de dimensions més que considerables per a
la correcte intervenció per a bombers d’acord amb les prescripcions indicades.
7.

CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS

7.1.

Taula I

Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis, segons el Reglament
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017 de 22
de maig. Les operacions indicades en la taula (TA1.1.) seran realitzades per personal d’una
empresa de manteniment autoritzada, o bé pel personal del usuari o titular de la instal·lació.
TA1.1. Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis (1).
EQUIP O SISTEMA
Sistemes de detecció i alarma
d’incendis. Requisits generals

CADA TRES MESOS
• Revisió i/o implementació
de mides per evitar accions
o maniobres no desitjades
durant les tasques
d’inspecció
• Verificar si s’han realitzat
canvis o modificacions en
qualsevol dels components
del sistema des de l’última
revisió realitzada i procedir
a la seva documentació
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Sistemes de detecció i alarma
d’incendis.
Fonts
d’alimentació.

Sistema de detecció i alarma
d’incendis.

Dispositius
per
manual d’alarma.

• Comprovació de la
senyalització dels polsadors
d’alarma manuals.

•

•

l’activació

Sistemes de detecció i alarma
d’incendis.
Dispositius
de
transmissió
d’alarma.

Extintors d’incendi

• Comprovació de
funcionament de les
instal·lacions (amb cada
font de subministrament).
• Substitució de pilots, fusibles
i altres elements
defectuosos.
• Revisió d’indicacions
lluminoses d’alarma, averia,
desconnexió i informació en
la central.
• Manteniment
d’acumuladors (neteja de
borns, reposició d’aigua
destil·lada, etc.).
• Verificar equips de
centralització i de
transmissió d’alarma.
• Revisió de sistemes de
bateries.
• Proves de commutació del
sistema en fallada de xarxa,
funcionament del sistema
sota bateries, detecció
d’avaria i restitució a mode
normal.

• Comprovar el
funcionament dels
avisadors lluminosos i
acústics.
• Si es aplicable, verificar el
funcionament del sistema
de megafonia.
• Si es aplicable, verificar la
intel·ligibilitat de l’àudio en
cada zona d’extinció.
• Realitzar les següents
verificacions:
- Que els extintors estiguin al
seu lloc assignat i que no
presentin mostres aparents de
danys.
- Que son adequats conforme
al risc a protegir.
- Que no tenen l’accès
obstruït, son visibles o estàn
senyalitzats i tenen les seves
instrucció d’ús a la part
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davantera.
- Que les instruccions d’ús son
llegibles.
- Que l’indicador de pressió es
troba a la zona d’operació.
- Que les parts metàl·liques
(boques, vàlvules, mànega...)
estan en bon estat.
- Que no faltin ni estiguin
trencats els precintes o els
taps indicadors d’ús.
Que
no
han
sigut
descarregades
total
o
parcialment.
• També s’entendran
complert aquest requisit si
es realitzen les operacions
que s’indiquen al
“Programa de Manteniment
Trimestral” de la norma UNE
23120. Comprovació de la
senyalització dels extintors.
Boques d’incendi equipades
(B.I.E.).

Hidrants

• Comprovació de la
senyalització de les BIEs.
• Aclariment: Per major
seguretat, es recomana
realitzar també les següents
operacions (tot i que es
realitzen anualment).
• Comprovació de la bona
accessibilitat dels equips.
• Comprovació, per lectura
del manòmetre, de la
pressió de servei.
• Comprovació per inspecció
de tots els components,
procedint a desenvolupar la
mànega en tota la seva
extensió, i accionant la
boca cas de tenir varies
posicions.
• Comprovar l’accessibilitat al
seu entorn i la senyalització
als hidrants soterrats.
• Inspecció visual,
comprovant l’estanqueïtat
del conjunt.
• Treure les tapes de les
sortides, engrasar les
rosques i comprovar l’estat
de les juntes dels racors.
• Comprovació de la
senyalització dels hidrants.

•

•

•

Columnes seques
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d’accionament o
reomplir la càmera
d’oli del mateix.
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principal i del sistema
de drenatge.
Comprovació de
l’accessibilitat de
l’entrada del carrer i
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•
•

•

•

•

Sistemes fixes d’extinció:
Ruixadors
automàtics
d’aigua
- Aigua polvoritzada
- Aigua nebulitzada
- Escuma física
- Pols
- Agents extintors gasosos
- Aerosols condensats

• Comprovació que els
dispositius de
descàrrega de
l’agent extintor(
filtres, ruixadors,
difusors..) estan en
bon estat i lliures
d’obstacles per al
seu funcionament
correcte.
• Comprovació visual
del bon estat
general dels
components del
sistema,
especialment dels
dispositius
d’engegada i les
connexions.
• Lectura de
manòmetres i
comprovació que
els nivells de pressió
es troben dins del
marges permesos.
• Comprovació dels
circuits de
senyalització, pilots,
etcc.; en els
sistemes amb
indicacions de
control.
• Comprovació de la
senyalització dels
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pressa de pis.
Comprovació de la
senyalització.
Comprovació de les
tapes i correcte
funcionament dels
seus tancaments
(engreixament si es
necessari).
Maniobrar totes les
claus de la
instal·lació, verificant
el funcionament
correcte de les
mateixes.
Comprovar que les
vàlvules de
seccionament
estiguin obertes.
Comprovar que totes
les tapes de racors
estiguin ben
col·locades i
ajustades.
• Comprovació visual
de les canonades,
dipòsits i flexos
contra la corrosió,
deterioració o
manipulació.
• En sistemes que
utilitzen aigua,
verificar que les
vàlvules, el
tancament de les
quals podria
impedir que l’aigua
arribés als ruixadors
o pogués perjudicar
el correcte
funcionament
d’una alarma o
dispositiu
d’indicació, es
troben
completament
obertes.
• Verificar el
subministrament
elèctric als grups de
bombament
elèctrics o altres
equips elèctrics
crítics.
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comandaments
manuals d’atur i
tret.

• Neteja general de tots
els components.
Sistemes
de
proveïment
d’aigua contra incendis

Sistemes pel control de fums i
calor

• Verificació per
inspecció de tots els
elements, dipòsits,
vàlvules,
comandaments,
alarmes
motobombes,
accessoris, senyals,
etc.
• Comprovació del
funcionament
automàtic i manual
de l’istal·lació,
d’acord amb les
instruccions del
fabricant o
instal·lador.
• Manteniment
d’acumuladors,
neteja de borns
(reposició d’aïgua
destil·lada, etc.).
• Verificació de nivells
(combustible,
aigua, oli, etc.).
• Verificació
d’accessibilitat als
elements, neteja
general, ventilació
de sales de
bombes, etc.
• Comprovar que no
s’han col·locat
obstruccions o
introduït canvis en
la geometria de
l’edifici (envans,
falsos sostres,
obertures a
l’exterior,
desplaçament de
mobiliari, etc.) que
modifiquen les
condicions
d’utilització del
sistema o
impedeixin el
descens complert
de les barreres
actives de control
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• Accionament i engras
de les vàlvules.
• Verificació i
ajustament dels
prensaestopes.
• Verificació de la
velocitat dels
motors amb
diferents càrregues.
• Comprovació de
l’alimentació
elèctrica, línies i
proteccions.

• Comprovació del
funcionament dels
components del
sistema mitjançant
l’activació manual
dels mateixos.
• Neteja dels
components i
elements del
sistema.
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de fums.
• Inspecció visual
general.

7.2.

Taula II

Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis, segons el Reglament
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (R.I.P.C.I.), aprovat pel 513/2017 de 22 de maig.
Les operacions indicades en la taula (TA1.2) seran realitzades per personal especialitzat del
fabricant o instal·lador de l’equip o sistema, o pel personal de l’empresa de manteniment
autoritzada.
TA1.2. Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis (2).
EQUIP O SISTEMA
Sistemes de detecció i alarma
d’incendis. Requisits generals

CADA ANY
• Comprovació del
funcionament de
maniobres programades, en
funció de la zona de
detecció.
• Verificació i actualització
de la versió de “software”
de la central, d’acord amb
les recomanacions del
fabricant.
• Comprovar totes les
maniobres existents:
Avisadors lluminosos i
acústics, aturada d’aire,
aturada de màquines,
aturada d’ascensors,
extinció automàtica,
comportes tallafocs, equips
d’extracció de fums i altres
parts del sistema de
protecció contra incendis.
• S’han de realitzar les
operacions indicades a la
Norma UNE-EN 23007-14

Sistemes de detecció i alarma
d’incendis. Detectors

• Verificació de l’espai lliure,
sota del detector puntual i
en totes les direccions, com
a mínim 550mm.
• Verificació de l’estat dels
detectors (fixació, neteja,
corrosió, aspecte exterior).
• Prova individual de
funcionament de tots els
detectors automàtics,
d’acord amb les
especificacions dels seus
fabricants.
• Verificació de la capacitat
d’aconseguir i activar
l’element sensor de l’interior
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Sistemes de detecció i alarma
d’incendis. Dispositius per a
l’activació manual d’alarma.
Sistemes de subministrament
d’aigua contra incendis.

Extintors d’incendi

Boques d’incendis equipades
(BIE).

de la càmera del detector.
S’han de fer servir mètodes
de verificació que no facin
malbé o perjudiquin el
rendiment del detector.
• La vida útil dels detectors
d’incendis serà la que
marqui el fabricant dels
mateixos, transcorreguda
aquesta es procedirà a la
seva substitució. En el cas
de que el fabricant no
estableixi una vida útil,
aquesta es considerarà de
10 anys.
• Veure consideracions sobre
la vida útil a l’inici de la
Taula II.
• Prova de funcionament de
tots els polsadors.
• Comprovació de la reserva
d’aigua. Neteja de filtres i
elements de retenció de
brutícia en l’alimentació
d’aigua. Comprovació de
l’estat de càrrega de
bateries i electròlits.
• Proba, en les condicions de
recepció, amb realització
de corbes de
subministrament amb cada
font d’aigua i energia.
• Realitzar les operacions de
manteniment segons
l’establert al “Programa de
Manteniment Anual” de la
Norma UNE 23120.
• En extintors mòbils, es
comprovarà,
addicionalment, el bon
estat del sistema de trasllat.

• Realitzar les operacions
d’inspecció i manteniment
anuals segons l’establert a
la UNE-EN 671-3.
• La vida útil de les mànegues
contra incendis serà la que

- Pàgina 70 de 129 -

•

Realitzar una proba
de nivell C (timbrat),
d’acord a l’establert
a l’annex III, del
Reglament d’Equips a
Pressió, aprovat pel
Reial Decret
2060/2008, de 12 de
desembre, a partir de
la data de timbrat de
l’extintor (i per tres
vegades) es
procedirà al re
timbrat del mateix
d’acord a l’establert
a l’annex III del
Reglament d’Equips a
Pressió.

•

Realitzar les
operacions
d’inspecció i
manteniment
quinquennals sobre la
mànega segons
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Hidrants

estableixi el fabricant de les
mateixes, transcorreguda la
qual es procedirà a la seva
substitució. En el cas de que
el fabricant no estableixi
una vida útil, aquesta es
considerarà de 20 anys.
• Veure consideracions sobre
la vida útil a l’inici de la
Taula II.
• Verificar l’estanqueïtat dels
taps.

•
•

Sistemes de columna seca

Sistemes fixes d’extinció:
Ruixadors
automàtics
d’aigua.
- Aigua polvoritzada.
- Aigua nebulitzada.
- Escuma física.
- Pols.
- Agents extintors gasosos.
- Aerosols condensats.

l’establert a la UNE-EN
671-3

•

•

•

•

•

•

Comprovació de la
resposta del sistema a
les senyals d’activació
manual i
automàtiques.
En sistemes fixes
d’extinció per aigua o
per escuma,
comprovar que el
subministrament
d’aigua està
garantida, en les
condicions de pressió i
caudal previstes.
En sistemes fixes
d’extinció per pols,
comprovar que la
quantitat d’agent
extintor es troba dintre
dels marges
permesos.
En sistemes fixes
d’extinció per
escuma, comprovar
que l’escumogen no
s’ha degradat.
Per a sistemes fixes
d’inundació total
d’agents extintors
gasosos, revisar
l’estanqueïtat de la
sala protegida en
condicions de
descàrrega.
Els sistemes fixos
d’extinció mitjançant
ruixadors automàtics
han de ser
inspeccionats, segons
l’indicat al “Programa
anual” de la UNE-EN
12845.
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•

•

•

Canvi de les juntes
dels ràcors.
Proba de la
instal·lació en les
condicions de la seva
recepció
Proba de la
instal·lació en les
condicions de la seva
recepció.
En sistemes fixes
d’extinció per
escuma,
determinació del
coeficient d’expansió,
temps de drenatge i
concentració, segons
la part de la norma
UNE-EN 1568 que
correspongui, de una
mostra representativa
de la instal·lació. Els
valors obtinguts han
de trobar-se dintre
dels valors permesos
pel fabricant.
Els sistemes fixes
d’extinció mitjançant
ruixadors automàtics
han de ser
inspeccionats cada
10 anys, segons
l’indicat al “Programa
de 10 anys” de la
UNE-EN 12845.
Els sistemes fixes
d’extinció mitjançant
ruixadors automàtics
han de ser
inspeccionats cada
25 anys, segons
l’indicat al annex K,
de la UNE-EN 12845.
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•

Sistemes per al control de fums
i calor

Els sistemes fixes
d’extinció mitjançant
ruixadors automàtics
han de ser
inspeccionats cada 3
anys, segons l’indicat
al “Programa cada 3
anys” de la UNE-EN
12845.
Nota:
els
sistemes
que
incorporen components a
pressió que es troben dintre
de l’àmbit d’aplicació del
Reglament d’Equips a Pressió,
aprovat mitjançant el Reial
Decret 2060/2008, de 12 de
desembre, seran sotmesos a
les probes establertes en dit
reglament amb la periodicitat
que en ell s’especifiqui.
•
Comprovació del
funcionament del
sistema en les seves
posicions d’activació i
repòs, incloent la seva
resposta a les senyals
d’activació manuals i
automàtiques i
comprovant que el
tems de resposta està
dintre dels paràmetres
de disseny.
•
Si el sistema disposa
de barreres de
controls de fums,
comprovar que els
espais de capçalera,
bord i junta (segons
UNE-EN 12101-1) no
superen els valors
indicats pel fabricant.
•
Comprovació de la
correcta disponibilitat
de la font
d’alimentació
principal i auxiliar.
•
Engràs dels
components i
elements del sistema.
•
Verificació de senyals
d’alarma i avaria e
interacció amb el
sistema de detecció
d’incendis.
Aclariment:
S’ha
de
mencionar que al Annex I es
diu el següent: “(...) El
manteniment dels sistemes de
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control de fums, quan siguin
aplicats a edificis d’una
planta, multiplanta amb atris,
multiplanta amb escales o a
emplaçaments subterranis, es
realitzarà segons indicacions
de la UNE 23584.”
L’indicat en dita norma
detalla aspectes relatius a la
comprovació
del
funcionament que s’indica a
la present taula.
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SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (DB-SUA)
1. DB-SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes
La resistència al lliscament dels paviments, les discontinuïtats, la protecció dels desnivells, les
característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SUA 1. Al
tractar-se d’un edifici de pública concurrència, s’aplica la taula 1.2 per indicar quina classe de
terres ha d’haver-hi a l’edifici:
• Classe 1 en les zones interiors, ja que es considera l’interior com a zona seca i amb
pendent menor del 6%.
• Classe 2 als serveis.
• Classe 3 al paviment d’accés, al tenir més d’un 6% de pendent, i totes les zones
exteriors.
Pel que fa a les discontinuïtats del paviment, no presentarà imperfeccions o irregularitats que
suposin una diferència de nivell de més de 6mm. En cas de desnivells que no excedeixin a
50mm (no previstos en el projecte) es resoldran amb una pendent que no excedeixi el 25%.
En les zones interiors per a circulació de persones el terra no presentarà perforacions ni forats
per els quals pugui introduir-s’hi una esfera de 15mm de diàmetre. No existeix la presència de
cap graó aïllat.
Tret dels forats de les escales, i els diferents patis exteriors, els quals estaran degudament
protegits amb barreres de protecció, no es preveuen desnivells superiors a 550mm a l’interior
de l’edifici. Els forats d’escala al tenir una amplada inferior a 400 mm, disposarà de barreres de
protecció de 900mm d’alçada.
Pel que fa a les característiques constructives d’aquests elements, al tractar-se d’un edifici
considerat de pública concurrència, les barreres de protecció no són fàcilment escalables per
nens (no existeixen punts de recolzament entre 200 i 700mm) sobre el nivell del terra o sobre la
línia d’inclinació d’una escala. Tampoc disposen d’obertures que puguin ser travessades per
una esfera de 100mm de diàmetre (exceptuant les obertures triangulars que forma l’estesa,
sempre i quan la distància entre la línia d’inclinació de l’escala i la barana sigui inferior a
50mm). En la resta de baranes de protecció es considerarà una esfera de 150mm de diàmetre.
A l’edifici existeixen tres rampes. La primera es tracta d’una rampa metàl·lica per a salvar el
graó existent a la porta d’entrada principal. Es tracta d’una rampa amb un pendent del 10% i
acabat amb ressalts ovalats (llàgrimes).
Al pati exterior de planta baixa, que dona accés al carrer i amb una pendent del 10 % tot
ajustant-se al DB SUA 4.3.1. serveix d’evacuació dels ocupants fins a una zona exterior segura.
L’altra rampa es troba a l’interior de l’edifici, concretament al distribuïdor que connecta el
claustre amb la zona d’escales sud-oest. Aquesta rampa també té un pendent del 10%, amb un
replà on es pot inscriure un cercle de diàmetre 1.20m.
A l’edifici s’han projectat unes escales a la façana nord-est per a l’evacuació dels ocupants.
Aquesta escala s’ha projectat complint els requeriments del Decret 135/1995 i del DB-SUA1,
donant com a resultant el compliment de les especificacions més restrictives dels dos
documents.
La neteja dels envidraments, es realitzarà des de l’interior a totes les obertures, ja que es situen
en planta baixa. La neteja es realitzarà des de l’interior complint les condicions establertes de
l’apartat 5 del DB SUA 1., serà necessari l’ús d’una escala per accedir a la neteja dels vidres
segons les condicions establertes.
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2. DB-SUA 2 Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o
practicables de l'edifici complint el DB SUA 2.
Per evitar l’impacte amb elements fixes, l’altura lliure de pas en les zones de circulació és
superior a 2100mm, i els llindars de les portes tenen una alçada lliure superior als 2000mm. Els
elements fixos de les façanes que sobresurten estan per sobre els 2200mm. No hi ha elements
sortints a les parets de les zones de circulació, ni tampoc risc d’impactes per elements volants
amb altura inferior a 2000mm.
Per evitar l’impacte amb elements practicables, les portes en zones de pas no envaeixen el
passadís amb el seu escombratge, i les portes de vaivé, tenen parts translúcides que permeten
percebre l’aproximació de persones i que cobreixen una alçada compresa entre 0,7 i 1,50m.
Per evitar l’impacte amb elements fràgils, les superfícies de vidre que es troben en les àrees de
risc d’impacte, exposades en el DB SUA 2. En els casos que hi hagi una diferència de nivell
entre els dos costats compresa entre 0,55 i 12 metres, és a dir totes les finestres, aquestes
resistiran sense trencar-se un impacte de nivell 2. En el resta de casos (finestres situades en
llocs on la diferència de cota és menor a 0,55, tindrà un trencament de forma segura o
resistiran un impacte de nivell 3.
Per evitar el risc d’impacte amb elements insuficientment perceptibles, les superfícies vidriades
de més de 600mm d’amplada, que es puguin confondre amb portes, estaran senyalitzades en
tota la seva longitud a una alçada inferior compresa entre 850mm i 1100mmn i una altura
superior compresa entre 1500mm i 1700mm. A les aules infantils, degut al travesser inferior de
fusteria, només serà necessari estar senyalitzat una altura superior compresa entre 1500mm i
1700mm.
Les portes de vidre que no disposin d’elements que permetin identificar-les, disposaran de la
mateixa senyalització esmentada.
3. DB-SUA 3 Seguretat davant de quedar tancat
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d'un recinte
complint el DB SUA 3. Per fer-ho, existirà un sistema de desbloqueig de les portes des de
l’exterior del recinte en el cas que el recinte disposi de dispositiu de bloqueig des de l’interior.
També tindran la il·luminació controlada des de l’interior.
Les dimensions i la disposició de petits recintes i espais seran adequades per garantir als
possibles usuaris en cadira de rodes, la utilització de mecanismes d’obertura i tancament de les
portes i el seu gir a l’interior, lliure de l’espai d’escombratge de les portes.
La força d’obertura de les portes d’aquests espais, no serà superior a 25 N, mentre que la força
d’obertura de les portes de sortida, serà de 150 N com a màxim.
4. DB-SUA 4 Seguretat davant de il·luminació inadequada
A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació
inadequada complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat
d'emergència d'acord amb DB SUA 4. Els nivells mínims d'il·luminació al nivell del terra seran:

- Pàgina 75 de 129 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

Il·luminació mínima
Zona

(lux)

Exterior. Exclusiva per a persones

Escales
Resta de zones

10
5

Per a vehicles mixtes
Interior. Exclusiva per a persones

10
Escales
Resta de zones

Factor d’uniformitat mitjà

75
50
fu ≥ 40%

L’edifici estarà dotat d’il·luminació d’emergència, que en cas que fallés la il·luminació normal,
subministraria la il·luminació necessària per facilitat la visibilitat als usuaris de manera que
puguin abandonar l’edifici, evitin situacions de pànic i permetin la visió de les senyals
indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. Aquestes
estaran al recorregut d’evacuació, als serveis, i a les senyals de seguretat.
Aquestes lluminàries, es situaran almenys, a 2 m per sobre el nivell del terra, es disposaran
una a cada porta de sortida i en posicions on sigui necessari destacar un perill potencial. Les
característiques de la instal·lació compliran les especificades en punt 2.3 del DB SUA 4. La
il·luminació de les senyals de seguretat, serà conforme l’especificada en el punt 2.4 del DB
SUA 4.
La instal·lació d’enllumenat s’ha dissenyat d’acord als següents nivells d’enllumenat en zones
de circulació:
• Recepció, circulacions i sales d’espera 200lux
La disposició de les llumeneres d’emergència i senyalització és tal com es pot apreciar als
plànols del projecte i compleix els següents criteris:
En cas de manca de l’enllumenat normal l’edifici disposa d'un enllumenat d'emergència que
subministrarà la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que
puguin abandonar l'edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius
de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents
Comptaran amb enllumenat d'emergència les zones i els elements següents:
a) tot recinte l'ocupació del qual sigui major que 100 persones;
b) tot recorregut d'evacuació, conforme aquests es defineixen en l'Annex A de DB SI.
d) els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra
incendis i els de risc especial indicats en DB-SI 1;
e) els serveis generals de planta en edificis d'ús públic;
f) els llocs en què s'ubiquen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació
d’enllumenat de les zones abans citades;
g) els senyals de seguretat.
La posició i característiques de les lluminàries serà la següent:
a) se situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl;
b) es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en què sigui necessari
destacar un perill potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. Com a mínim es
disposaran en els punts següents:
i) a les portes existents en els recorreguts d'evacuació;
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ii) en les escales, de manera que cada tram d'escales rebi il·luminació directa;
iii) en qualsevol altre canvi de nivell;
iv) en els canvis de direcció i en les interseccions de corredors;
Les característiques de la instal·lació seran:
1. La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar
automàticament en funcionament en produir-se un fallada d'alimentació a la instal·lació
d'enllumenat normal en les zones cobertes per l'enllumenat d'emergència. Es considera
com a fallada d'alimentació el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% del
seu valor nominal.
2. L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'aconseguir almenys el 50% del
nivell de il·luminació requerit al cap dels 5s i el 100% als 60 s.
3. La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant
una hora, com a mínim, a partir de l'instant en què tingui lloc la fallada:
a) A les vies d'evacuació l'amplària de les quals no excedeixi de 2 m, la luminància
horitzontal al sòl ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux en la
banda central que comprèn almenys la meitat de l'amplària de la via. Les vies
d'evacuació amb amplària superior a 2 m poden ser tractades com a diverses bandes
de 2 m d'amplària, com a màxim.
b) En els punts en què estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de
protecció contra incendis d'utilització manual i els quadres de distribució de
l'enllumenat, la luminància horitzontal serà de 5 Iux, com a mínim.
c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la luminància màxima
i la mínima no ha de ser major que 40:1.
d) Els nivells d'il·luminació establerts han d'obtenir-se considerant nul el factor de
reflexió sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la
reducció del rendiment lluminós a causa de la brutícia de les lluminàries i a l'envelliment
de les llums.
e) A fi d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de
l'índex de rendiment cromàtic Ra de les llums serà 40.
La il·luminació dels senyals de seguretat complirà els següents requisits:
a) la il.lluminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal ha de ser
almenys de 2 cd/m2 en totes les adreces de visió importants;
b) la relació de la il.luminància màxima a la mínima dins el color blanc o de seguretat no
deu ser major de 10:1, d'evitar variacions importants entre punts adjacents;
c) la relació entre la il.luminància Lblanca, i la luminància Lcolor >10, no serà menor
que 5:1 ni major que 15:1.
d) els senyals de seguretat han d'estar il·luminades almenys al 50% de la luminància
requerida, al cap de 5 s, i al 100% al cap de 60 s.
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5. DB-SUA 9 Accessibilitat
La normativa que defineix els criteris que s’han de tenir en compte pel que fa l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques es troba documentada en el Decret 135/1995, de 24 de
març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat.
Aquesta normativa fixa les condicions mínimes d’accessibilitat d’un espai destinat a ús cultural,
com el cas del projecte objecte d’estudi. Així doncs, segons l’apartat 2.1. de l’Annex 2 del
decret anteriorment especificat, es defineixen els nivell d’accessibilitat exigible per a usos
públics segons el tipus d’ús del recinte; el local destinat a sala d’exposicions exigeix que s’ha
de complir amb les condicions d’adaptabilitat en els següents elements:
•
•
•
•
•

Itinerari
Aparcament
Escales
Cambra higiènica
Mobiliari

No obstant, s’ha de complir també les exigències en matèria d’accessibilitat requerides pel DBSUA9 del CTE que son més restrictives a nivell normatiu i per aquest motiu, donen compliment
al Decret 135/1995, excepte en els elements d’escales, els quals es detallen a continuació:
•

Escales:
-

-

-

Han de tenir una amplada igual o superior a 1.00m (en aquest cas el DB-SUA1
imposa que l’amplada mínima per a usos de pública concurrència haurà de ser de
1.10 en funció a l’ocupació de l’edifici objecte d’estudi).
Han de tenir una alçada de pas igual a superior a 2.10m
Els graons han de tenir les següents dimensions:
a) Frontal, F igual o inferior a 0.16m
b) Estesa, E igual o superior a 0.30m (si la projecció en planta no és recta,
l’estesa, E haurà de ser superior o igual a 0.30m a 0.40m d ela part interior).
c) L’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix amb l’alçària (no tenen
ressalts).
Els trams no han de tenir més de 12 graons seguits
Els replans intermedis tindran una llargada igual o superior a 1.20m
Hauran de disposar de passamans a ambdós costats a una altura entre 0.90 i
0.95m, amb un disseny anatòmic (permet adaptar la mà) i amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5cm, separat un mínim de 4cm
dels paraments verticals.

Tanmateix, es compliran els prescripcions tècniques d’obligat compliment contemplats en el
DB-SUA 9 del CTE, justificats gràficament en els Plànols d’aquest projecte, i que bàsicament
seran els que a continuació s’indiquen conforme a les zones d’ús públic del present
establiment:
•

Itineraris accessibles:
-

Existència de rampa accessible d’acord amb el DB-SUA 1, apartat 4, a fi de vèncer
els desnivells. De morfologia recta, amb una amplada mínima de 1,20 m en
itineraris accessibles, pendent màxim del 10% en rampes de longitud màxima fins a
3 m (com és el cas), i pendent transversal màxim de fins al 2%, així com amb una

- Pàgina 78 de 129 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

-

-

-

-

superfície horitzontal al principi i final en la direcció de la mateixa d’un mínim de
1,20 m.
Espai de gir. Diàmetre mínim lliure d’obstacles de 1,50 m en vestíbuls d’entrada, al
fons de passadissos de més de 10 m, i davant d’ascensors accessibles.
Passadissos i portes. Amplada lliure de pas igual o superior a 1,20 m. Aprimaments
puntuals d’amplada igual o superior a 1,00 m, de longitud inferior a 0,50 m, i
separació igual o superior a 0,65 m a forats de pas o canvis de direcció.
Portes. Amplada lliure de pas igual o superior a 0,80 m, aportada per no més d’una
fulla, reduïda de fins a un màxim de 0,78 m fruit de l’espessor de la fulla de la porta.
Mecanismes d’obertura i tancament a una alçada d’entre 0,80 i 1,20 m de
funcionament a pressió o palanca. Existència en ambdues cares d’una porta d’un
espai horitzontal lliure de l’escombrat de les fulles de diàmetre
1,20 m. Distància d’entre el mecanisme d’obertura fins trobada en un racó igual o
superior a 0,30 m. Força d’obertura de les portes de sortida igual o inferior a 25N.
Paviments. No conté peces ni elements no lligats, per exemple arenes o graves. Els
felputs i moquetes es trobaran encastats i fixats al paviment. El paviment haurà de
permetre la circulació i arrossegament d’elements pesats com cadires de rodes,
sent els terres resistents a la deformació.
Pendent. Pendent en el sentit de la marxa igual o inferior al 4%, o bé complint els
requeriments establerts per rampes accessibles.

•

Entrades a l’edifici accessibles. Amb les següents característiques tècniques respecte el
cas que ens ocupa:
- Existència de rampa accessible d’acord amb el DB-SUA 1, apartat 4. De morfologia
recta, amb una amplada mínima de 1,20 m en itineraris accessibles, pendent màxim
del 10% en rampes de longitud màxima fins a 3 m (com és el cas), i pendent
transversal màxim de fins al 2%, així com amb una superfície horitzontal al principi i
final en la direcció de la mateixa d’un mínim de 1,20 m.

•

Aparcaments accessibles: aquestes places s’habilitaran en les immediacions de les vies
públiques existents.
-

•

En ús de Pública concurrència, s’haurà de disposar d’una plaça accessible per cada
33 places d’aparcament o fracció.
En tot cas, els aparcaments disposaran al menys d’una plaça d’aparcament
accessible per cada plaça reservada per a usuaris de cadira de rodes.
Les places d’aparcament hauran de estar pròximes al accés i sortida del recinte i
comunicades mitjançant itinerari accessible.
Les dimensions son de 0.80x1.20 com a mínim, en cas d’aproximació frontal, i de
0.80x1.50m com a mínim, en cas d’aproximació lateral.

Serveis higiènics accessibles en zones d’ús públic, com és el cas, havent d’existir d’un
bany adaptat per cada 10 unitats o fracció instal·lats, podent ser d’ús compartit per ambdós
sexes. Amb les següents característiques tècniques respecte el cas que ens ocupa:
-

-

Espai de gir de diàmetre igual o superior a 1,50 m lliure d’obstacles. Portes que
compleixin amb les condicions d’itinerari accessible (veure posteriorment), havent
de ser abatibles cap a l’exterior o corredisses.
En lavabos rentamans amb disposició d’espai lliure inferior de 70 cm d’altura i 50 cm
de profunditat (sense pedestal), i en una altura de la cara superior igual o inferior a
85 cm.
En inodors amb espai de transferència lateral d’amplada igual o superior a 80 cm, i
igual o superior a 75 cm de profunditat des del canto frontal de l’inodor. En zones
d’ús públic, espai de transferència en ambdós costats.
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-

•

Disposen de barres de recolzament fàcils d’abatre, de secció circular diàmetre 3040 mm i separades del parament 45-55 mm. Situades en els inodors una en cada
banda, separades entre si 65-70 cm, a una altura de 70-75 cm, de longitud igual o
superior a 70 cm.

Mobiliari fixe:
-

El mobiliari fixe de zones d’atenció al públic inclourà al menys un punt d’atenció
accessible. Com alternativa a l’anterior, es podrà disposar un punt de trucada
accessible per a rebre assistència.
Berga, juliol de 2018

L’enginyer industrial
Aleix Cervantes López
Col·legiat núm. 15.698
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DOCUMENT NÚMERO 3.- CONTROL DE QUALITAT
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Índex
Documentació de pla de control de qualitat. Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació:
1. Condicions i mesures per a l’obtenció de les qualitats dels materials i dels processos
constructius.
2. Control de qualitat de materials. Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988.
3. Llistat mínim de proves de les quals s'ha de deixar constància segons el CTE.
4. Relació valorada del pla de control de qualitat
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1. Condicions i mesures per a l’obtenció de les qualitats dels materials i dels
processos constructius
1.1. Introducció i marc legal.
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de
Control dels materials, equips i productes que estableix el CTE .
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes,
equips i sistemes constructius de l’edificació en general.
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i
sistemes que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui
aplicable d’acord amb les corresponents Directives Europees.
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que
facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per
l’Administració.
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels
edificis, les certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució
de les obres, les certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels
productes, altres avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el
compliment del CTE.
També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors
que demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE.
Els articles que marquen les directrius són els següents:
Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte”
Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”.
Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra”
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la
Edificación” (CTE).
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de
disposicions i articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document.
1.2. Marcat i segells de qualitat dels productes de construcció. Verificació del sistema de
“marcat CE”
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de
Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés
afecta, també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del
seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees
que els siguin d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de
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materials s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir
els productes de construcció a través del marcat CE.
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions
són admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin
incidència en els següents requisits essencials:
a) Resistència mecànica i estabilitat.
b) Seguretat en cas d’incendi.
c) Higiene, salut i medi ambient.
d) Seguretat d’utilització.
e) Protecció en en front del soroll.
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.
El marcat CE d’un producte de construcció indica:
• Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques
relacionades amb els requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades
(EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).
• Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la
corresponent Decisió de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es
classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els
Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme notificat).
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la
Administració competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat
CE.
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra
estan afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les
condicions establertes en el Reial Decret 1630/1992.
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els
següents passos:
• Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el
BOE la norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell,
que la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la
corresponent norma nacional hagi expirat.
• La existència del marcat CE pròpiament dit.
• La existència de la documentació addicional que procedeixi.
1.3. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i
Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i,
per últim, en “Productes de construcció”
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en
funció de la publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de
construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:
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• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
• La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la
norma nacional corresponent (FAV).
• La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma
nacional corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de
coexistència els fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la
reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida.
• El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per
un mateix producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest
cas la norma EN o Guia DITE corresponent (SEC).
• La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).
1.4. El marcat CE
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació
complementària.
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
1. En el producte pròpiament dit.
2. En una etiqueta adherida al mateix.
3. En el seu envàs o embalatge.
4. En la documentació comercial que s’adjunta.
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de
tenir una dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres).

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les
quatre possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic
de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de
productes) entre les que s’inclouen:
• El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).
• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
• L’adreça del fabricant.
• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
• Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.
• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)
• El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els
números de totes elles).
• La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent
a les especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de
buscar-se en el DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE
del producte en las inscripcions complementàries)
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Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de
lletra, color o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques
ressenyades anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres
NPD (no performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te
requisits legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor
d’aquesta característica.
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel
producte, sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del
DITE i la avaluació de conformitat associada.
1.5. La documentació addicional
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una
documentació addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al
producte li siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de
registrar clarament les directives que li han estat aplicades.
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i
pot consistir en un o varis dels següents tipus d’escrits:
• Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els
productes sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat.
• Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat,
necessari pels productes amb sistema d’avaluació 3.
• Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme
d’inspecció notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.
• Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+.
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi
exhaurit el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no
eximeix de la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en
la normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa.
1.6. Procediment pel control de recepció dels materials als què no els hi és exigible el
sistema de “marcat CE”
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara
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UNE-EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de
coexistència).
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del
RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte:
1. Productes nacionals.
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea.
3. Productes extracomunitaris.
1.6.1.

Productes nacionals

D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions
nacionals. El compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot
comprovar mitjançant:
a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen
com obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres
d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i
Tecnologia.
b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva
observança.
c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la
documentació aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi.
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual
que es defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió.
1.6.2.

Productes que provenen d’un país comunitari

En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les
disposicions espanyoles vigents si:
• Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en
vigor a Espanya.
• Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un
organisme autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat
comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes
de la Construcció.
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General
competent mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà
publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre
el producte al procediment descrit en el punt 1.
1.6.3.

Productes que provenen de un país extracomunitari

L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se
i utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les
especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el
procediment analitzat en el punt 1.
1.7. Documents acreditatius
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Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques
més notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les
especificacions tècniques del producte en qüestió.
La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes
específiques de cada producte.
• Marca / Certificat de conformitat a Norma:
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per
l’Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà
una(es) determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació.
- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua
mitjançant un procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen
assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics
de Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR,
ECA, LGAI...)
- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la
marca tenen una data de concessió i una data de validesa que ha de ser
comprovada.
• Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT):
- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma)
poden ser acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es
basa en el comportament favorable del producte per la utilització prevista en
front als requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del
material, sinó les de posada en obra i conservació.
- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les
característiques tècniques del producte.
- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto
de Ciencias de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en
el cas anterior, comprovar la data de validesa del DIT.
• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)
- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i
de tipus) emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de
Control, i publicat en elBOE, en el que es certifica que el producte compleix
amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les
disposicions corresponents. - En molts productes afectats per aquests
requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre Ministerial, que la
marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR.
• Autoritzacions d’ús dels forjats:
- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats
unidireccionals de formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents
armats o pretensats de formigó, o de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la
fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació.
- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de
Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial
publicada en el BOE.
- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per
terminis iguals a sol·licitud del peticionari.
• Segell INCE
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- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la
Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix,
l’acreditació de les especificacions tècniques exigibles.
- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte
compleix les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell
INCE relatives a la matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el
Control així com la qualitat estadística de la producció.
- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis
iguals, tantes vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el
dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi l’incompliment de les condicions
que, en el seu cas, van servir per a la seva concessió.
• Segell INCE / Marca AENOR
- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR
aquells productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són
objecte de Norma UNE.
- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o
CTC d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i
mateix contingut en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada).
- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca /
Certificat de conformitat a Norma.
• Certificats d’assaig
- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que
una mostra determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques.
Aquest document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del
producte ja que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se
cautelós en front a la seva admissió.
- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que
aquests Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent
acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta
acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que es
redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es
tracti de laboratoris acreditats.
- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació
oficial del laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del
tècnic, recordant que pot servir de referència la relació d’aquests i les seves
àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC
- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de
comprovar que les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig
aportat són les exigides per les disposicions vigents i que s’acredita el seu
compliment.
- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador
assegurant que el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat.
• Certificat del fabricant
- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix
una sèrie d’especificacions tècniques.
- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels
descrits en l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades
recomanacions.
- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a
efectes de responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.
• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris
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- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per
organismes públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si
mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques obligatòries.
- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment
(regulats per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell
de conformitat CIETAN per biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA
EURAS per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT
per revestiment d’alumini.
- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de
marques com, per exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC,
FERRAPLUS, etc.
1.8. Informació suplementària
• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per
la Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB:
www.enac.es.
• Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats
documents, concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web:
www.ietcc.csic.es/apoio.html
• Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en
www.miviv.es, en “Normativa”.
• La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden
trobar-se en les seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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2. Control de qualitat de materials
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/1988
d’1 de desembre de 1988
VEURE CONTROL DE QUALITAT
ÍNDEX______________________________________________________________________
_
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/1988
1. AIGUA PER PASTAR
2. ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ
3. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ
4. ADDITIUS PER A FORMIGÓ
5. ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE
6. FORMIGÓ FET A L’OBRA
7. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL
8. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ
9. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
10. MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
11. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS
12. MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC
13. MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC
14. MATERIALS UTILITZAT COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC
15. POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU

- Pàgina 91 de 129 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

3. Llistat mínim de proves de les quals s'ha de deixar constància. Fase
estructura i instal·lacions
3.1. ESTRUCTURES DE FÀBRICA
• Recepció de materials:
- Peces:
-Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de
les peces.
- Sorres.
- Ciments i calç.
- Morters secs preparats i formigons preparats.
- Comprovació de dosificació i resistència.
• Control de fàbrica:
-Tres categories d'execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d'especificacions, fàbrica
amb assajos previs i control diari d'execució.
- Categoria B: peces (excepte succió, retracció i expansió per humitat) i
morter amb certificació d'especificacions i control diari d'execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.
• Morters i formigons de farcit
- Control de dosificació, barrejat i posada en obra.
• Armadura:
- Control de recepció i posada en obra.
• Protecció de fàbriques en execució:
- Protecció contra danys físics.
- Protecció de la coronació.
- Manteniment de la humitat.
- Protecció contra gelades.
- Arriostrament temporal.
- Limitació de l'altura d'execució per dia.
3.2. TANCAMENTS I PARTICIONS
• Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada.
• Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.
• Control d'execució a l’obra:
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Es pararà especial atenció a les trobades entre els diferents elements i, especialment,
a l'execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d'aïllants tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts
singulars).
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació de cèrcols de fusteria per a garantir l’estanqueïtat al pas de l'aire i l'aigua.
3.3. SISTEMES DE PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
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• Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada.
• Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.
• Control d'execució a l’obra:
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s'ajustaran al descrit en el DB HS Salubritat, en la secció HS 1
Protecció enfront de la Humitat.
- Es realitzaran proves d'estanqueïtat en la coberta.
3.4. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
• Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada, justificant de manera
expressa el compliment del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques (RITE).
• Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.
• Control d'execució a l’obra:
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
- Característiques i muntatge dels conductes d'evacuació de fums.
- Característiques i muntatge de les calderes.
- Característiques i muntatge dels terminals.
- Característiques i muntatge dels termostats.
- Proves parcials d'estanqueïtat de zones ocultes.La pressió de prova no ha de variar
en, almenys, 4 hores.
- Prova final d'estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar en, almenys, 4 hores.
3.5. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
• Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
• Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.
• Control d'execució en obra:
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Replanteig i ubicació de maquines. – Replanteig i traçat de canonades i conductes.
- Verificar característiques de climatitzadores, fan-coils i refredadores.
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre
suports.
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
- Proves de pressió hidràulica.
- Aïllament en canonades, comprovació d’espessors i característiques del material
d’aïllament.
- Prova de xarxa de desaigües de climatitzadores i fan-coils.
- Connexió a quadres elèctrics. - Proves de funcionament ( hidràulica i aire).
- Proves de funcionament elèctric.
3.6. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
• Control de qualitat de la documentació del projecte:
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- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera
expressa el compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i de les
Instruccions Tècniques Complementàries.
• Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.
• Control d'execució en obra:
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
Verificar
característiques
de
la
caixa
transformador:
envans/parets,
fonamentació/suports, terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i
suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de regates i caixes d’instal·lació encastades.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d'equips d'enllumenat i de mecanismes (marca, model i
potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellació)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre (interruptors,
automàtics, diferencials, relés, etc.)
- Fixació d'elements i connexionat.
- Identificació i senyalització o etiquetatge de circuïts i les seves proteccions.
- Connexionat de circuïts exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Tir d'automàtics.
- Encesa d'enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuïts de la instal·lació finalitzada.
3.7. INSTAL·LACIONS D'EXTRACCIÓ
• Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d'extracció aportada.
• Subministrament i recepció de productes:
-Es comprovarà l'existència de marcat CE.
• Control d'execució a l’obra:
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixetes.
- Proves d'estanqueïtat d'unions de conductes.
- Prova de medició d'aire.
- Proves afegides a realitzar al sistema d'extracció de garatges:
- Ubicació de central de detecció de CO al sistema d'extracció dels garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum.
- Proves i encesa (manual i automàtica).
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3.8. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
• Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
• Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.
• Control d'execució en obra:
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de valvuleria.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal·lacions:
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no
ha de variar en, almenys, 4 hores. - Prova d'estanqueïtat i de resistència
mecànica global. La pressió de prova no ha de variar en, almenys, 4 hores. Proves particulars en les instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitària.
a) Medició de cabal i temperatura en els punts d’aigua.
b) Obtenció del cabal exigit a la temperatura fixada, una vegada
obertes les aixetes estimades en el funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Medició de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a règim, comprovació de les temperatures del
mateix a la seva sortida i a les aixetes.
- Identificació d’aparells sanitaris i lampisteria.
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellament, la subjecció i la
connexió).
- Funcionament d’aparells sanitaris i llauneria (es comprovarà la lampisteria, les
cisternes i el funcionament dels desaigües).
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
3.9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
• Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada,
justificant de manera expressa el compliment del Document Bàsic DB SI Seguretat en
Cas d'Incendi.
• Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.
- Els productes s'ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà allò recollit en
el Reial Decret 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
.
• Control d'execució en obra: - Execució d'acord a les especificacions de projecte.
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AMIDAMENTS
CONTROL DE CALIDAD
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL X Control de calidad y ensayos
SUBCAPITOL XE Estructuras de hormigón
APARTAT XEH Hormigones fabricados en central
XEH010

Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinació

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
2

2,000
2,000

SUBCAPITOL XM Estructuras metálicas
APARTAT XMS Soldaduras
XMS010

Ud Inspección visual sobre una unión soldada.

Inspección visual sobre una unión soldada.
2

2,000
2,000

SUBCAPITOL XN Acústica
APARTAT XNR Ruido aéreo y de impacto
XNR010

Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de actividad, en separación entre área protegida y cualquier otra, en
separación entre área habitable y cualquier otra, en elemento horizontal, en fachada. Ruido de impacto: en elemento horizontal.
1

1,000
1,000

SUBCAPITOL XR Pruebas de servicio
APARTAT XRF Fachadas
XRF010

Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de
lluvia sobre la superficie de prueba.
3

3,000
3,000

APARTAT XRI Instalaciones
XRI010

Ud Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el c

Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, contra incendios, fontanería, saneamiento y clima
6

6,000
6,000

13 de julio de 2018
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QUADRE DE PREUS 1
CONTROL DE CALIDAD
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL X Control de calidad y ensayos
SUBCAPITOL XE Estructuras de hormigón
APARTAT XEH Hormigones fabricados en central
XEH010

Ud

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinació

94,55

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

SUBCAPITOL XM Estructuras metálicas
APARTAT XMS Soldaduras
XMS010

Ud

Inspección visual sobre una unión soldada.

65,64

Inspección visual sobre una unión soldada.
SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

SUBCAPITOL XN Acústica
APARTAT XNR Ruido aéreo y de impacto
XNR010

Ud

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo

1.104,39

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en
separación entre área protegida y de actividad, en separación entre área protegida y cualquier
otra, en separación entre área habitable y cualquier otra, en elemento horizontal, en fachada. Ruido de impacto: en elemento horizontal.
MIL CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL XR Pruebas de servicio
APARTAT XRF Fachadas
XRF010

Ud

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de

183,44

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.
CENT VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

APARTAT XRI Instalaciones
XRI010

Ud

Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el c

135,53

Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes
instalaciones: electricidad, TV/FM, contra incendios, fontanería, saneamiento y clima
CENT TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE PREUS 2
CONTROL DE CALIDAD
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL X Control de calidad y ensayos
SUBCAPITOL XE Estructuras de hormigón
APARTAT XEH Hormigones fabricados en central
XEH010

Ud

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinació

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
Materials........................................................

91,80

Suma la partida...............................................
Costos indirectes ............................
3,00%

91,80
2,75

TOTAL PARTIDA...........................................

94,55

Materials........................................................

63,73

Suma la partida...............................................
Costos indirectes ............................
3,00%

63,73
1,91

TOTAL PARTIDA...........................................

65,64

SUBCAPITOL XM Estructuras metálicas
APARTAT XMS Soldaduras
XMS010

Ud

Inspección visual sobre una unión soldada.

Inspección visual sobre una unión soldada.

SUBCAPITOL XN Acústica
APARTAT XNR Ruido aéreo y de impacto
XNR010

Ud

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en
separación entre área protegida y de actividad, en separación entre área protegida y cualquier
otra, en separación entre área habitable y cualquier otra, en elemento horizontal, en fachada. Ruido de impacto: en elemento horizontal.
Materials........................................................

1.072,22

Suma la partida...............................................
Costos indirectes ............................
3,00%

1.072,22
32,17

TOTAL PARTIDA...........................................

1.104,39

SUBCAPITOL XR Pruebas de servicio
APARTAT XRF Fachadas
XRF010

Ud

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.

13 de julio de 2018

Materials........................................................

178,10

Suma la partida...............................................
Costos indirectes ............................
3,00%

178,10
5,34

TOTAL PARTIDA...........................................

183,44
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QUADRE DE PREUS 2
CONTROL DE CALIDAD
CODI

UD

RESUM

PREU

APARTAT XRI Instalaciones
XRI010

Ud

Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el c

Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes
instalaciones: electricidad, TV/FM, contra incendios, fontanería, saneamiento y clima

13 de julio de 2018

Materials........................................................

131,58

Suma la partida...............................................
Costos indirectes ............................
3,00%

131,58
3,95

TOTAL PARTIDA...........................................

135,53
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CONTROL DE CALIDAD
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL X Control de calidad y ensayos
SUBCAPITOL XE Estructuras de hormigón
APARTAT XEH Hormigones fabricados en central
XEH010

Ud

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinació
Ensay o sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

mt49hob020g

1,000 Ud

Ensay o para determinar la consistencia del hormigón fresco media

%0200

0,900 %

Medis aux iliars

90,000

90,00

2,000

1,80

Materials.................................................................
Altres......................................................................

90,00
1,80

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

91,80
2,75

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL XM Estructuras metálicas
APARTAT XMS Soldaduras
XMS010

Ud

Inspección visual sobre una unión soldada.

mt49sld010

1,000 Ud

Inspección v isual sobre una unión soldada, según UNE-EN ISO
1763

%0200

0,625 %

Medis aux iliars

62,480

62,48

2,000

1,25

Materials.................................................................
Altres......................................................................

62,48
1,25

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

63,73
1,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

65,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL XN Acústica
APARTAT XNR Ruido aéreo y de impacto
XNR010

Ud

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo
Ensay os para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre
área protegida y de activ idad, en separación entre área protegida y cualquier otra, en separación entre área habitable y cualquier otra, en elemento horizontal, en fachada. Ruido de impacto: en elemento horizontal.

mt49des030

1,000 Ud

Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización d

150,000

150,00

mt49ais010a

4,000 Ud

Ensay o para la medición de aislamiento acústico a ruido aéreo en

120,200

480,80
120,20

mt49ais010b

1,000 Ud

Ensay o para la medición de aislamiento acústico a ruido aéreo en

120,200

mt49ais010c

1,000 Ud

Ensay o para la medición de aislamiento acústico a ruido de impac

120,200

120,20

mt49ais020

1,000 Ud

Informe de resultados de los ensay os de aislamiento acústico.

180,000

180,00

2,000

21,02

%0200

10,512 %

Medis aux iliars

Materials.................................................................
Altres......................................................................

1.051,20
21,02

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

1.072,22
32,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.104,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

13 de julio de 2018

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CONTROL DE CALIDAD
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL XR Pruebas de servicio
APARTAT XRF Fachadas
XRF010

Ud

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de
Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de lluv ia sobre
la superficie de prueba.

mt49prs020

1,000 Ud

Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de una zona de

%0200

1,746 %

Medis aux iliars

174,610

174,61

2,000

3,49

Materials.................................................................
Altres......................................................................

174,61
3,49

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

178,10
5,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

183,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT XRI Instalaciones
XRI010

Ud

Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el c
Conjunto de pruebas de serv icio, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, contra incendios, fontanería, saneamiento y clima

mt49prs110a

1,000 Ud

Prueba de serv icio para comprobar el correcto funcionamiento de

18,000

18,00

mt49prs120a

1,000 Ud

Prueba de serv icio para comprobar el correcto funcionamiento de

12,000

12,00

mt49prs130

1,000 Ud

Prueba de serv icio para comprobar el correcto funcionamiento de

12,000

12,00

mt49prs140

1,000 Ud

Prueba de serv icio para comprobar el correcto funcionamiento de

30,000

30,00

mt49prs150a

1,000 Ud

Prueba de serv icio para comprobar el correcto funcionamiento de

57,000

57,00

%0200

1,290 %

Medis aux iliars

2,000

2,58

Materials.................................................................
Altres......................................................................

129,00
2,58

Suma la partida........................................................
Costos indirectes...........................
3,00%

131,58
3,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

135,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

13 de julio de 2018

Pàgina
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CONTROL DE CALIDAD
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,000

94,55

189,10

TOTAL APARTAT XEH Hormigones fabricados en central...........

189,10

TOTAL SUBCAPITOL XE Estructuras de hormigón......................

189,10

CAPITOL X Control de calidad y ensayos
SUBCAPITOL XE Estructuras de hormigón
APARTAT XEH Hormigones fabricados en central
XEH010

Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinació

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
2

2,000

SUBCAPITOL XM Estructuras metálicas
APARTAT XMS Soldaduras
XMS010

Ud Inspección visual sobre una unión soldada.

Inspección visual sobre una unión soldada.
2

2,000
2,000

65,64

131,28

TOTAL APARTAT XMS Soldaduras.................................................

131,28

TOTAL SUBCAPITOL XM Estructuras metálicas...........................

131,28

SUBCAPITOL XN Acústica
APARTAT XNR Ruido aéreo y de impacto
XNR010

Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de actividad, en separación entre área protegida y cualquier otra, en
separación entre área habitable y cualquier otra, en elemento horizontal, en fachada. Ruido de impacto: en elemento horizontal.
1

1,000
1,000

13 de julio de 2018

1.104,39

1.104,39

TOTAL APARTAT XNR Ruido aéreo y de impacto .........................

1.104,39

TOTAL SUBCAPITOL XN Acústica..................................................

1.104,39

Pàgina

1

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CONTROL DE CALIDAD
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,000

183,44

550,32

TOTAL APARTAT XRF Fachadas.....................................................

550,32

SUBCAPITOL XR Pruebas de servicio
APARTAT XRF Fachadas
XRF010

Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de
lluvia sobre la superficie de prueba.
3

3,000

APARTAT XRI Instalaciones
XRI010

Ud Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el c

Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, contra incendios, fontanería, saneamiento y clima
6

6,000
6,000

13 de julio de 2018

135,53

813,18

TOTAL APARTAT XRI Instalaciones................................................

813,18

TOTAL SUBCAPITOL XR Pruebas de servicio...............................

1.363,50

TOTAL CAPITOL X Control de calidad y ensayos..............................................................................................

2.788,27

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

2.788,27

Pàgina

2

RESUM DE PRESSUPOST
CONTROL DE CALIDAD
CAPITOL

RESUM

EUROS

X

Control de calidad y ensayos......................................................................................................................
-XE

-Estructuras de hormigón...........................................................................................

--XEH

--Hormigones fabricados en central.......................................................................

-XM

-Estructuras metálicas...............................................................................................

--XMS

--Soldaduras .....................................................................................................

-XN

-Acústica.................................................................................................................

189,10
131,28
131,28
1.104,39

--XNR

--Ruido aéreo y de impacto.................................................................................

-XR

-Pruebas de serv icio.................................................................................................

--XRF

--Fachadas.......................................................................................................

550,32

--XRI

--Instalaciones...................................................................................................

813,18

1.104,39
1.363,50

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

2.788,27

189,10

2.788,27

362,48
167,30

SUMA DE G.G. y B.I.

529,78

21,00% I.V.A.......................................................................

696,79

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

4.014,84

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

4.014,84

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CATORZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
,a.

13 de julio de 2018
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ID
1
2
3
4
5
6

Nom de la tasca
FASE 1
Enderrocs
Paleteria
Paviments
Fusteries
Seguretat i Salut

Durada
15 dies
5 dies
7 dies
4 dies
5 dies
15 dies

Predecesors

MES 1
DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nom de la tasca
FASE 2
Inst. ruixadors automàtics
Instal·lació boques d'incendi
Extintors
Detecció i alarma incendis
Instal. Protecció contra incendis. Altres
Instal·lació elèctrica. Conductors
Instal·lació elèctrica. Canalitzacions
Instal·lació elèctrica.Lluminàries
Instal·lació elèctrica. Quadres
Instal·lació elèctrica. Unitats terminals
Instal·lació elèctrica. Altres
Instal·lacions especials
Instal·lacions aigua
Revestiments
Instal·lacions de seguretat
Seguretat i Salut

Durada
40 dies
20 dies
10 dies
5 dies
10 dies
2 dies
17 dies
15 dies
12 dies
10 dies
12 dies
2 dies
10 dies
10 dies
12 dies
5 dies
40 dies

Predecesors

MES 1
MES 2
DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM DM DJ DV DSS DG DL DM DM DJ DV DSS DG DL
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Identificació de l'Obra:
Adreça:
C. Clavé, s/n

Rreforma interior per a l'adequació planta baixa Convent de Sant Francesc per usos de pública concurrència
Municipi/Comarca:
Berga (El Berguedà)

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat
terres
contaminades
no

TERRENYS
NATURALS

si

Avaluació i característiques dels residus
Volum de
terres(real)
m3

Volum de
terres(aparent)
m3

Pes de
terres(real)
Tn

Tipus d'intervenció:

Aleix Cervantes López

Classificació, vies de valorització, tractament i disposició del rebuig.

Densitat(real)
Tn/m3

CER

CLA

VAL

Grava i sorra compacta

2,00

-

-

-

-

Grava i sorra solta

1,70

-

-

-

-

Argiles

2,10

-

-

-

-

Terra vegetal

1,70

-

-

-

-

1,70

-

-

-

-

1,80

-

-

-

-

De perforació

-

-

-

-

De drenatge

-

-

-

-

-

-

-

-

REBLIMENTS Terraplè

Pedraplè

1

Llots
ALTRES

Altres

NOTA I: NO ES CONSIDERARAN RESIDUS DESTINATS A L'ABANDONAMENT LES TERRES O MATERIALS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ QUE HAGIN DE
SER REUTILITZATS COM A REBLIMENT PER A UNA ALTRA OBRA AUTORITZADA.
NOTA II: LES TERRES I LLOTS (170503 I 170505)ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES, CLASSIFICAT COM ESPECIAL, ES TINDRAN QUE
INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS ESPECIALS.

RESIDUS D'ENDERROCS
Enderroc en rehabilitació i reforma

S'ha de fer
separació
selectiva segons
RD105/2008

Separació
selectiva
prevista pel
residus?

On es farà la gestió dels residus

Obra

Inst.
Tractament

Abocador

Avaluació i característiques dels
residus
Volum real
m3

Volum
aparent m3

Pes
Tn

Classificació, vies de valorització, tractament i
disposició del rebuig.
CER

CLA

VAL

TDR

-

170101

IN

V71

T11-T15

-

170102
170103

IN

V71

T11-T15

-

-

170904

NE

V71

T15

-

-

-

170802

NE

-

T12

Metalls

-

-

-

170407

NE

V41

T12-T21
T12-T21

sup a enderrocar (m2)

no

si

Formigó

-

-

Maons, teules i Material ceràmic

-

-

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

Guix

Fusta

-

-

-

170201

NE

V15

Vidre

-

-

-

170202

IN

V14

T11

Plàstic

-

-

-

170203

NE

V12

T12-T21

S'ha de fer

Separació
RESIDUS DE REHABILITACIÓ separació
selectiva
REFORMA OBRA PARCIAL selectiva segons prevista pel

On es farà la gestió dels residus
Inst.
Tractament

Avaluació i característiques Classificació, vies de valorització, tractament i disposició
dels residus
del rebuig.

Abocador

Volum real
m3

Pes
Tn

2

X

20,00

28,00

170101

2

X

10,00

9,00

170103

-

170904

-

-

Metalls

-

-

Fusta

X

-

Vidre

-

-

Plàstic

X

-

1

X

1,00

Paper i cartró

X

-

1

X

1,00

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminats per elles

-

-

RD105/2008

sup construïda (m2)

1.112,45

no

si

Formigó

X

-

Material ceràmic

X

-

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

Guix

residus?

1

Obra

X

0,50

VAL

TDR

IN

V71

T11-T15

IN

V71

T11-T15

NE

V71

T15

170802

NE

-

T12

170407

NE

V41

T12-T21

170201

NE

V15

T12-T21

170202

IN

V14

T11

0,15

170203

NE

V12

T12-T21

0,07

150501

NE

V11

T12-T21

150110

ES

-

T13

0,13

CER

CLA

NOTA : ELS RESIDUS ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O AMB ESTAT EN CONTACTE AMB ELLES ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS
ESPECIALS (CLASSIFICAT COM ESPECIAL)
NOTA II : LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS DE PETRIS I NO PETRIS S'HA DE PORTA A TERME PEL POSEÏDOR DELS RESIDUS DE LA CONSTUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINTRE DE L'OBRA EN QUE
ES PRODUEIXIN. LA SEPARACIÓ DE LA RESTA DE FRACCIONS S'HA DE PORTAS A TERME PREFERENTMENT PEL POSEÏDOR DINTRE DE LA MATEIXA OBRA, I SINÓ FOS
POSSIBLEENCOMENAR LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS A UN GESTOR DE RESIDUS EXTERN.

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial_v2(1)
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Identificació de l'Obra:
Adreça:
C. Clavé, s/n

Rreforma interior per a l'adequació planta baixa Convent de Sant Francesc per usos de pública concurrència
Municipi/Comarca:
Berga (El Berguedà)

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Tipus d'intervenció:

Aleix Cervantes López

1

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Tipologia de Residus

Productor

Posseïdor

Codi del gestor

gestor

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)
Tipologia de Residus

Volum real

m3

Esponjament

35,00%

Abocador/ Valoritzador

Transport

Total

€/m3

€/km

Km

Total

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
REBLIMENTS Terraplè
Pedraplè
De perforació
Llots
De drenatge
ALTRES
Altres
TERRENYS
NATURALS

VALORACIÓ TOTAL:

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)
Tipologia de Residus

Volum real

m3

Esponjament

35,00%

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)
Inst. Tractament

Obra

Transport
(unidad/m3)

Abocador/ Valoritzador
€/m3

6

Total

Total

Km

€/km

Formigó

27,00

-

-

8,73

235,71

31,65

10,00

0,63

Material ceràmic

13,50

-

-

8,22

110,97

18,99

10,00

0,63

Km

€/km

10,00

0,63

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

Guix

-

-

Pes

Tn
0,13

Vidre
Plàstic

0,15

Paper i cartró
Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminats per elles

0,07

VALORACIÓ TOTAL:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

€/Tn

Total
-

0,50

4,00

6,30
-

4,00

0,61

6,30

10,00

0,63

4,00

0,28

6,30

10,00

0,63

-

417,61

348,07

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS
DECRET 89/2010

Residus d'excavació

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS
DECRET 89/2010

Residus de construcció i d'enderrocs

Classificació del residu
IN Inert
NE No especial
ES Especial
Tractament i disposició del rebuig
T11 Deposició de residus inerts
T12 Deposició de residus no especials
T13 Deposició de residus especials
T14 Deposició de residus en monoabocador
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
T21 Incineració de residus no halogenats
T22 Incineració de residus halogenats
T23 Incineració de residus sanitaris
T24 Tractament per evaporació
T31 Tractament fisicoquímic i biològic
T32 Tractament específic
T33 Estabilització
T34 Esterilització
T35 Oxidació humida
Vies de valorització
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils

-

Inst. Tractament

Obra

Metalls
Fusta

-

Tn

37,35 Tn

V14
V15
V21
V22
V23
V24

V31
V32
V33
V41
V43
V44
V45
V46
V47
V48

69,54

Total fiança

Total fiança

410,82

410,82

11 €/Tn

Reciclatge de vidre
Reciclatge i reutilització de fustes
Regeneració de dissolvents
Regeneració d’olis minerals
Recuperació d’hidrocarburs
Reciclatge de substàncies
orgàniques que no s’utilitzen com
a dissolvents
Recuperació de teixits i òrgans
animals
Recuperació de carnasses
i serratges
Recuperació de productes
alimentaris
Reciclatge i recuperació de
metalls o compostos metàl·lics
Regeneració d’àcids o bases
Recuperació de bateries, piles,
acumuladors
Recuperació de cables
Recuperació de productes
fotogràfics
Regeneració de productes que
serveixen per captar contaminants
Recuperació de catalitzadors

€

-

11 €/Tn

€

V51 Recuperació, reutilització i
regeneració d’envasos
Recuperació de pneumàtics
Recuperació de medicaments
Reciclatge de tòners
Reciclatge i recuperació de
vehicles fora d’ús
V61 Utilització com a combustible
V71 Utilització en la construcció
V72 Utilització en bases asfàltiques
V73 Utilització en la fabricació de
ciment
V81 Utilització en profit de l’agricultura
V82 Utilització en explotacions
ramaderes
V83 Compostatge
V84 Utilització per a rebliment de
terrenys (restauració d’activitats
extractives)
V91 Utilització com a càrrega en altres
processos

V52
V53
V54
V55

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial_v2(1)
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II.-CÀLCULOS. LÍNEAS ELECTRICAS
Tramo

Potencia
W

Sección
mm 2

Long
m

Tensión
V

Coef.

Dens.

L.D.I.

43.640

16

18

400

1

Línea 1

940

2,5

45

400

1,8

0,60

1,36

0,34

Línea 2

940

2,5

15

400

1,8

0,60

0,45

0,11

Línea 3

72

1,5

20

230

1

0,23

0,15

Línea 4

940

2,5

42

400

1,8

0,60

Línea 5

940

2,5

15

400

1,8

0,60

Línea 6

72

1,5

20

230

1

Línea 7

940

2,5

25

400

Línea 8

940

2,5

12

400

Línea 9

72

1,5

20

Línea 10

940

2,5

Línea 11

940

2,5

Línea 12

72

Línea 13

251

Línea 14

125

1,5

Línea 15

72

1,5

Línea 16

256

1,5

20

Línea 17

365

1,5

Línea 18

72

1,5

Línea 19

2.200

2,5

Línea 20

2.200

Línea 21

2.200

Línea 22

A/mm 2

Caída
Vp

de
%

Tensión
Vt%

I
A

Z parcial
Ω

Z total
Ω

Icc
A

3,94

2,19

0,55

0,55

63,06

0,041

0,041

4.543,21

0,89

1,51

0,648

0,689

267,25

0,66

1,51

0,216

0,257

717,35

0,06

0,61

0,35

0,480

0,521

353,51

1,27

0,32

0,87

1,51

0,605

0,645

285,14

0,45

0,11

0,66

1,51

0,216

0,257

717,35

0,23

0,15

0,06

0,61

0,35

0,480

0,521

353,51

1,8

0,60

0,76

0,19

0,74

1,51

0,360

0,401

459,43

1,8

0,60

0,36

0,09

0,64

1,51

0,173

0,213

862,63

230

1

0,23

0,15

0,06

0,61

0,35

0,480

0,521

353,51

38

400

1,8

0,60

1,15

0,29

0,83

1,51

0,547

0,588

313,08

40

400

1,8

0,60

1,21

0,30

0,85

1,51

0,576

0,617

298,46

1,5

40

230

1

0,23

0,30

0,13

0,68

0,35

0,960

1,001

183,91

1,5

15

230

1,8

0,81

0,70

0,31

0,85

1,21

0,360

0,401

459,43

60

230

1,8

0,40

1,40

0,61

1,16

0,60

1,440

1,481

124,28

60

230

1

0,23

0,45

0,19

0,74

0,35

1,440

1,481

124,28

230

1,8

0,82

0,95

0,41

0,96

1,24

0,480

0,521

353,51

15

230

1,8

1,18

1,02

0,44

0,99

1,76

0,360

0,401

459,43

20

230

1

0,23

0,15

0,06

0,61

0,35

0,480

0,521

353,51

40

230

1

4,25

5,47

2,38

2,92

10,63

0,576

0,617

298,46

2,5

38

230

1

4,25

5,19

2,26

2,81

10,63

0,547

0,588

313,08

2,5

40

230

1

4,25

5,47

2,38

2,92

10,63

0,576

0,617

298,46

2.200

2,5

25

230

1

4,25

3,42

1,49

2,03

10,63

0,360

0,401

459,43

Línea 23

2.200

2,5

28

230

1

4,25

3,83

1,66

2,21

10,63

0,403

0,444

414,69

Línea 24

2.200

2,5

20

230

1

4,25

2,73

1,19

1,74

10,63

0,288

0,329

560,12

Línea 25

2.200

2,5

15

230

1

4,25

2,05

0,89

1,44

10,63

0,216

0,257

717,35

Línea 26

2.200

2,5

12

230

1

4,25

1,64

0,71

1,26

10,63

0,173

0,213

862,63

Línea 27

2.200

2,5

40

230

1

4,25

5,47

2,38

2,92

10,63

0,576

0,617

298,46

Línea 28

2.200

2,5

28

230

1

4,25

3,83

1,66

2,21

10,63

0,403

0,444

414,69

Línea 29

2.200

2,5

40

230

1

4,25

5,47

2,38

2,92

10,63

0,576

0,617

298,46

Línea 30

2.200

2,5

25

230

1

4,25

3,42

1,49

2,03

10,63

0,360

0,401

459,43

Línea 31

736

2,5

12

230

1,5

1,42

0,82

0,36

0,91

3,56

0,173

0,213

862,63

Línea 32

150

2,5

10

230

1

0,29

0,09

0,04

0,59

0,72

0,144

0,185

997,29

Línea 33

200

2,5

10

230

1

0,39

0,12

0,05

0,60

0,97

0,144

0,185

997,29
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B.I.E. 25 mm. UNE - EN 671-1
sistemas contra incendios

530C

Mod. 530 C
Mod. 530 C T45

Con Toma
Adicional

Ref. BIE25530C / Ref. BIE25530CT45
AENOR

Sistema
EACISYSTEM

Devanadera
LIGERA

Codo
“EXTERIOR”

Sistema
GUIMAN

Armario de configuración vertical.
Dimensiones Altura=685, Ancho= 530, Fondo= 250 mm.

Producto
Certificado

CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL.

Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster Ral-3000.

Puerta encastrada “ciega”.
Cerradura de resbalón en termoplástico.

Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TA-45
Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U
Racor Barcelona Ref. RE45U
Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U

Precinto de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial.
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
De 5 a 7 Posibles entradas de alimentación.
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).
Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
Válvula de bola 1” en latón cromado.
Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.

Posibilidad de instalación con toma adicional.
(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

Producto Certificado por AENOR ,
según norma UNE 23400

530C

B.I.E. 25 mm. UNE - EN 671-1
sistemas contra incendios

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.
Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario. d = 52 mm.
Entrada convencional o destinada a toma adicional.d = 52 mm.
Entradas sin necesidad de piezas adicionales y con manipulación de elementos del armario. d = 52 mm.
Entradas con necesidad de piezas adicionales y con manipulación de elementos del armario,d = 52 mm.
mediante incorporación de accesorio (*) de suministro opcional KIT ES 53 0

(*) KIT ES530: ACCESORIO PARA POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN SUPERIORES, para
mantener una distancia de acceso a válvula de 35 mm alrededor del volante de accionamiento.
DIMENSIONES DEL HUECO PARA
INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

PERFIL DEL TAPAJUNTAS
Perfil en “L” (30 x 30 mm.) Espesor 1,5 mm.

Ref.ME530

F
do
Fon 0
26

An
ch A
o5
4

H
Alto 695

Acabado:
RAL 3000

“L”
0

(Dimensiones en mm.)
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Flat spray Quick Response
Pendent sprinklers vk920
(K80) and vk922 (K115)

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058
Telephone: 269-945-9501 Technical Services: 877-384-5464 Fax: 269-818-1680 Email: techsvcs@vikingcorp.com

1. DESCRIPTION

Viking Flat Spray Quick Response Pendent Sprinklers VK920 and VK922 are
small, thermosensitive, glass-bulb sprinklers intended for installation in accordance with local standards. They produce a flatter spray pattern than standard
spray sprinklers, allowing them to be used with lower clearance above suspended
open ceillings, in racks, and concealed spaces. Sprinklers VK920 and VK922 are
VdS Approved and CE Certified with Brass, Chrome-Enloy®, or Polyester finishes, with various temperature ratings, and a nominal K-Factor of 5.6 (80 metric)
or 8.0 (115 metric) to meet design requirements.

2. LISTINGS AND APPROVALS
VdS Approved: Certificate G4080035 (VK920) and G4080036 (VK922)
LPCB Approved

Sprinkler VK920 (K80) and VK922 (K115)

CE Certified: Standard EN 12259-1, EC-certificate of conformity 0786-CPD40243 and 0786-CPD-40244
Refer to the Approval Chart on page 127c and Design Criteria on page 127e for approval requirements that must be followed.

3. technical data

Specifications:
Available since 2008.
Minimum Operating Pressure: Refer to CEA 4001 or EN12845.
Maximum Working Pressure: 175 psi (12 bar).
Factory tested hydrostatically to 500 psi (34.5 bar)
Thread size: 1/2” (15 mm) or 3/4” (20 mm) NPT
Nominal K-Factor: 5.6 U.S. (80.6 metric*) or 8.0 U.S. (115.2 metric*)

* Metric K-factor measurement shown is when pressure is measured in Bar. When pressure is measured in kPa, divide the metric K-factor shown by 10.0.

Glass-bulb fluid temperature rated to -65 °F (-55 °C)
Overall Length: 2-1/4“ (58 mm) for Sprinkler VK920, 2-5/16” (59 mm) for Sprinkler VK922
Material Standards:
Frame Casting: Brass UNS-C84400
Deflector: Brass UNS-C26000
Bulb: Glass, nominal 3 mm diameter
Belleville Spring Sealing Assembly: Nickel Alloy, coated on both sides with Teflon Tape
Screw: Brass UNS-C36000
Pip Cap and Insert Assembly: Copper UNS-C11000 and Stainless Steel
Viking Technical Data may be found on
UNS-S30400
The Viking Corporation’s Web site at
For Sprinklers with Polyester Finishes: Belleville Spring is Exposed
http://www.vikinggroupinc.com.
Ordering Information: (Also refer to the current Viking price list.)
The Web site may include a more recent
Order Flat Spray Quick Response Pendent Sprinklers VK920 and VK922 by
edition of this Technical Data Page.
first adding the appropriate suffix for the sprinkler finish and then the appropriate suffix for the temperature rating to the sprinkler base part number.
Finish Suffix: Brass = A, Chrome-Enloy® = F, White Polyester = M-/W, or Black Polyester = M-/B
Temperature Suffix: 155 °F (68 °C) = B, 175 °F (79 °C) = D, 200 °F (93 °C) = E
For example, sprinkler VK920 with a Brass finish and a 155 °F (68 °C) temperature rating = Part No. 15111AB
Available Finishes and Temperature Ratings: Refer to Table 1.
Accessories: (Also refer to the “Sprinkler Accessories” section of the Viking data book.)
Sprinkler Wrench: Standard Wrench: Part No. 10896W/B (available since 2000).
Sprinkler Cabinets:
A. Six-head capacity: Part No. 01724A (available since 1971)
B. Twelve-head capacity: Part No. 01725A (available since 1971)

Form No. F_072508

Replaces page 127a-e, dated September 17, 2010.
(Added CE Cert. numbers.)
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TECHNICAL DATA

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058
Telephone: 269-945-9501 Technical Services: 877-384-5464 Fax: 269-818-1680 Email: techsvcs@vikingcorp.com

4. Installation

The sprinklers are designed to be installed in accordance with recognized installation standards. Viking Flat Spray Quick Response
Pendent Sprinklers must be installed in accordance with the latest edition of Viking technical data, CEA 4001 “Sprinkler Systems
Planning and Installation” or EN12845 “Automatic Sprinkler Systems - Design, Installation, and Maintenance”, the Authorities
Having Jurisdiction, and also with the provisions of governmental codes, ordinances, and standards whenever applicable. Deviation
from the standards or any alteration to the sprinkler after it leaves the factory including, but not limited to: painting, plating, coating,
or modification, may render the sprinkler inoperative and will automatically nullify the approval and any guarantee made by The
Viking Corporation.
A. Sprinklers must be handled with care. They must be stored in a cool, dry place in their original shipping container. Never install
sprinklers that have been dropped or damaged in any way or exposed to temperatures exceeding the maximum ambient temperature allowed (refer to Table 1). Never install any glass-bulb sprinkler if the bulb is cracked or if there is a loss of liquid from
the bulb. A small air bubble should be present in the glass bulb. Any sprinkler with a loss of liquid from the glass bulb should be
destroyed immediately.
B. Wet pipe systems must be provided with adequate heat.
C. Use only sprinklers listed as corrosion resistant when subject to corrosive environments. When installing corrosion-resistant
sprinklers, take care not to damage the corrosion-resistant finish. Use only the special wrench designed for installing coated
and recessed Viking sprinklers (any other wrench may damage
the unit).
D. Use care when locating sprinklers near fixtures that can generate heat. Do not install sprinklers where they could be exposed
to temperatures exceeding the maximum recommended ambient
temperature for the temperature rating used.
E. The sprinklers must be installed after the piping is in place to
prevent mechanical damage. Before installing, be sure to have
the appropriate sprinkler model and style, with the correct orifice
size, temperature rating, and response characteristics.
F. With the sprinkler contained in the plastic protective shield, apply a
small amount of pipe-joint compound or tape to the male threads
only, while taking care not to allow a build-up of compound in the
sprinkler orifice.
G. Install the sprinkler on the piping using special sprinkler wrench
10896W/B only, while taking care not to damage the sprinkler
operating parts. (Any other type of wrench may damage the unit.)
DO NOT use the sprinkler deflector to start or thread the sprinkler
into a fitting.
Figure 1:
Standard Sprinkler Wrench 10896W/B

TABLE 1: AVAILABLE SPRINKLER TEMPERATURE RATINGS AND FINISHES
Sprinkler Temperature Classification

Sprinkler Nominal Temperature Rating1,2

Bulb Color

Ordinary

155 °F (68 °C)

Red

Intermediate

175 °F (79 °C)

Yellow

Intermediate

200 °F (93 °C)

Green

Sprinkler Finishes: Brass, Chrome-Enloy®, White Polyester, and Black Polyester

Footnotes
The sprinkler temperature rating is stamped on the deflector.
2
Sprinklers shall be chosen with a temperature rating close to but not lower than 30 °C above the highest anticipated ambient temperature.
Other limits may apply, depending on fire loading, sprinkler location, and other requirements of the Authority Having Jurisdiction. Refer to
specific installation standards.
1
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TECHNICAL DATA

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058
Telephone: 269-945-9501 Technical Services: 877-384-5464 Fax: 269-818-1680 Email: techsvcs@vikingcorp.com

Approval Chart

Flat Spray Quick Response Pendent Sprinklers
Maximum 175 PSI (12 bar) WWP
Sprinkler
Base
Part No.1

Sprrinkler
Style

SIN

15111

Pendent3

VK920

15112

Pendent

Thread Size

Nominal
K-Factor

NPT

BSP

U.S.

1/2”

15 mm

5.6

metric2

Listings and Approvals3

Overall
Length
Inches

(Refer also to Design Criteria on page 127e.)

mm

cULus

FM

VdS

LPCB

58

--

--

A1

A1

A14

--

59

--

--

A1

--

A15

--

Standard Orifice

80.6

2-1/4”

Large Orifice
3

VK922

3/4”

20 mm

8.0

Approved Temperature Ratings
A - 155 °F (68 °C), 175 °F (79 °C), and 200 °F (93 °C)

115.2

2-5/16”

Approved Finishes
1 - Brass, Chrome-Enloy®, White Polyester, and Black Polyester

Footnotes

Base part number is shown. For complete part number, refer to Viking’s current price schedule.
2
Metric K-factor shown is for use when pressure is measured in bar. When pressure is measured in kPa, divide the metric K-factor shown by 10.0.
3
This chart shows the listings and approvals available at the time of printing. Check with the manufacturer for any additional approvals.
4
Certified, Standard EN 12259-1, EC-certificate of conformity 0786-CPD-40243.
5
Certified, Standard EN 12259-1, EC-certificate of conformity 0786-CPD-40244.
1

Figure 2: Sprinkler Dimensions
H. After installation, the entire sprinkler system must be tested. The test must be conducted to comply with the Installation
Standards. Make sure the sprinkler has been properly tightened. If a thread leak occurs, normally the unit must be removed, new
pipe-joint compound or tape applied, and then reinstalled. This is due to the fact that when the joint seal is damaged, the sealing
compound or tape is washed out of the joint. Immediately replace any damaged units, using the special sprinkler wrench only.
I. After installation and testing and repairing of all leaks, remove the protective shields from the sprinklers. To remove the
shield, simply pull the ends of the shield apart where it is snapped together. THE SHIELDS MUST BE REMOVED FROM
SPRINKLERS BEFORE PLACING THE SYSTEM IN SERVICE!
J. If it is necessary to remove the entire sprinkler unit, the system must be taken out of service. See section 6. INSPECTIONS,
TESTS, AND MAINTENANCE and follow all warnings and instructions.
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058
Telephone: 269-945-9501 Technical Services: 877-384-5464 Fax: 269-818-1680 Email: techsvcs@vikingcorp.com

5. Operation

During fire conditions, the heat-sensitive liquid in the glass bulb expands, causing the glass to shatter, releasing the pip cap and
sealing spring assembly. Water flowing through the sprinkler orifice strikes the sprinkler deflector, forming a uniform spray pattern
to extinguish or control the fire.

6. inspections, tests and maintenance

NOTICE: The owner is responsible for maintaining the fire protection system and devices in proper operating condition. For minimum maintenance and inspection requirements, refer to the appropriate standard that describes care and maintenance of sprinkler
systems. In addition, the Authority Having Jurisdiction may have additional maintenance, testing, and inspection requirements that
must be followed.
A. Sprinklers must be inspected on a regular basis for corrosion, mechanical damage, obstructions, paint, etc. The frequency of
the inspections may vary due to corrosive atmospheres, water supplies, and activity around the device.
B. Sprinklers that have been painted, caulked, or mechanically damaged must be replaced immediately. Sprinklers showing signs
of corrosion shall be tested and/or replaced immediately as required. Installation standards require sprinklers to be tested, and
if necessary, replaced after a specified term of service. Refer to the installation standards and the Authority Having Jurisdiction
for the specified period of time after which testing and/or replacement is required. Sprinklers that have operated cannot be reassembled or re-used, but must be replaced. When replacing sprinklers, use only new sprinklers.
C.		The sprinkler discharge pattern is critical for proper fire protection. Nothing should be hung from, attached to, or otherwise
obstruct the discharge pattern. All obstructions must be immediately removed or, if necessary, additional sprinklers installed.
D. When replacing existing sprinklers, the system must be removed from service. Refer to the appropriate system description and/
or valve instructions. Prior to removing the system from service, notify all Authorities Having Jurisdiction. Consideration should
be given to employment of a fire patrol in the affected area.
1. Remove the system from service, drain all water, and relieve all pressure on the piping.
2. Using the special sprinkler wrench, remove the old sprinkler and install the new unit. Care must be taken to ensure that
the replacement sprinkler is the proper model and style, with the correct orifice size, temperature rating, and response
characteristics. A fully stocked spare sprinkler cabinet should be provided for this purpose. Follow instructions in section 4.
INSTALLATION.
3. Place the system back in service and secure all valves. Check for and repair all leaks.
E. Sprinkler systems that have been subjected to a fire must be returned to service as soon as possible. The entire system must
be inspected for damage and repaired or replaced as necessary. Sprinklers that have been exposed to corrosive products of
combustion or high ambient temperatures, but have not operated, should be replaced. Refer to the Authority Having Jurisdiction
for minimum replacement requirements.

7. availability

Viking Flat Spray Quick Response Pendent Sprinklers are available through a network of domestic and international distributors.
See The Viking Corporation web site for the closest distributor or contact The Viking Corporation.

8. Guarantee

For details of warranty, refer to Viking’s current list price schedule or contact Viking directly.
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058
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DESIGN CRITERIA

(Also refer to the Approval Chart on page 127c.)
Approval Requirements:
Flat Spray Quick Response Sprinklers VK920 and VK922 are VdS Approved and CE Certified as indicated in the Approval Chart for installation in accordance
with CEA 4001 “Sprinkler Systems Planning and Installation” or EN12845 “Automatic Sprinkler Systems - Design, Installation, and Maintenance” where
flat spray sprinklers are permitted.
• Permitted for use only in concealed spaces, above suspended open ceilings, and in racks.
• Approved for use only in the pendent position. Align the deflector parallel with the ceiling or roof.
• Sprinkler VK920 (K80) is allowed in OH installations and HHS as an intermediate sprinkler in high piled storage.
• Sprinkler VK922 (K115) is allowed only in HHS as an intermediate sprinkler in high piled storage.
• Deflector Position

1. For OH installations: There must be a clear space of at least 12” (300 mm) between the sprinkler deflector and the suspended roof or suspended ceiling. NOTE: This includes suspended open cell ceilings in OH occupancies. The vertical distance between the sprinkler deflector
and the top of the suspended ceiling shall be no less than 12” (300 mm).
2.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Intermediate sprinklers in HH occupancies: The clearance between the sprinkler deflector and the top of storage shall be not less than 4”
(100 mm). NOTE: It shall be ensured that water from sprinklers operating at intermediate levels can penetrate the goods stored. The distance between goods stored in racking and placed back to back shall be at least 6” (150 mm), and if necessary, pallet stops fitted.
• Beams and similar obstructions: Refer to CEA
����������������������������������������
4001 or EN12845 ��������������������
and Figure 3 below.
• For effective installation, CEA 4001 or EN12845 must be referenced and followed in all cases.
NOTE: Flat Spray Sprinklers have water distribution characteristics that are significantly different from standard spray sprinklers and conventional
sprinklers. This allows Sprinklers VK920 and VK922 to be used in conformance with CEA 4001 or EN12845.

IMPORTANT: Always refer to Bulletin Form No. F_091699 - Care and Handling of Sprinklers. Viking sprinklers are
to be installed in accordance with the latest edition of Viking technical data, the appropriate standards of NFPA,
FM Global, LPCB, VdS or other similar organizations, and also with the provisions of governmental codes, ordinances, and standards, whenever applicable.

a = Minimum horizontal distance from beam to sprinkler, m
b = Height of deflector above (+) or below (-) beam, m

Figure 3: Distance of Sprinkler Deflector from Beams (m)
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DATOS TÉCNICOS

ROCIADORES MICROMATIC®
Y MICROMATICHP® DE
RESPUESTA ESTÁNDAR,
MONTANTE Y CONVENCIONAL

1. DESCRIPCIÓN
Los Rociadores Viking Micromatic® y MicromaticHP® de Respuesta Estándar
Montante y Convencional, (Estilo Antiguo) son rociadores pequeños con ampolla
de vidrio termo sensible, disponibles en varios acabados, Factor–K y rangos de
temperatura, con el fin de satisfacer los requisitos de diseño. Con los acabados
especiales de Poliéster o Teflón® pueden elegirse los colores que se adapten a la
decoración. Utilizando alguno de los recubrimientos resistentes a la corrosión que se
ofrecen, estos rociadores pueden utilizarse en ambientes corrosivos, y están listados
cULus como resistentes a la corrosión como se indica en la Tabla de aprobaciones.
(Nota: FM Global no contempla la aprobación para los recubrimientos de Poliéster o
Teflón®, como resistentes a la corrosión.)
Los rociadores Viking de respuesta estándar pueden obtenerse y/o usarse, como
rociadores abiertos (sin ampolla ni cierre) en sistemas de diluvio. Consultar
Información de Pedido en la página 11r.
Limitación De Responsabilidad

2. LISTADOS Y APROBACIONES

Este documento es una traducción. No queda
garantizada su integridady precisión. El
documento original en Inglés de 01 de octubre
2010 debe considerarsecomo referencia.

Listado cULus: Categoría VNIV
Aprobado FM: Clases 2001, 2002 y 2016
Aprobado NYC: MEA 89-92-E, Volúmenes 3 y 12
Los datos técnicos de los productos
Cerificado ABS: Certificado 04-HS407984B-PDA
Viking pueden consultarse en la
Aprobado VdS: Certificado G4060055, G4980001, G4980003, G4980004 y
página Web de la Corporación
G4980008
http://www.vikinggroupinc.com
Aprobado LPC: Ref. 096e/06
Esta página puede contener
Certificación CE: Estándar EN 12259-1, Certificado de Conformidad - EC 0832información más reciente sobre
CPD-2001, 0832-CPD-2003, 0786-CPD-40137, 0786-CPD-40142, 0786-CPDeste producto.
40177, y 0786-CPD-40182.
Cerificado MED: Estándar EN 12259-1, Certificado de Conformidad EC 0832MED-1003 y 0832-MED-1008
NOTA: Existen otros certificados internacionales de aprobación, bajo demanda.
Véase la Tabla de Aprobaciones en Pág. 11t y 11u, y los Criterios de Diseño en la Pág. 11v para consultar las normas cULus
y FM aplicables.

3. DATOS TÉCNICOS
Especificaciones
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Disponible desde 1997.
Presión mínima de trabajo: 7 psi. (0.5 bar).
Presión Máxima: Para los Rociadores VK021 y VK 124 la presión de agua entre 7 psi (0.5 bar) y 250 psi (17
bar) para sistemas de alta presión. Los rociadores de alta presión (HP) se identifican por la marca “250” grabada en el deflector. Las demás referencias, no mencionadas arriba admiten la presión máxima de 175 psi (12
bar) wwp.
Presión de prueba en fábrica: 500 psi (34.5 bar).
Verificación: Patente USA nr. 4,831,870
Tamaño de rosca: Consultar Las Tablas de Aprobaciones
Factor-K nominal: Consultar la Tabla de Aprobaciones
Temperatura mínima del líquido de la ampolla: -65° F (-55° C)
Longitud Total: Consultar la Tabla de Aprobaciones
* Listado cULus, FM de aprobación, y NFPA 13 instalaciones requieren un mínimo de 7 psi (0,5 bar). La presión
mínima de funcionamiento para LPCB y CE Aprobaciones sólo es de 5 psi (0,35 bar)

Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuerpo: Latón UNS-C84400 o Latón «QM» para los rociadores 09993, 10138, 10227 y 10233.
Deflector: Bronce UNS-C23000 ó Cobre UNS-C19500 para los Rociadores 10138 y 10193, Cobre UNS-C19500 para
los rociadores 10141, 10169, 10174, 10220 y 10233. Latón UNS-C26000 para todos los demás rociadores.
Casquillo: (para los rociadores referencias base: 09995, 10191, 10192, 10218 y 10219): Latón UNS-C36000
Ampolla: Vidrio, 5 mm de diámetro nominal
Resorte Belleville: Aleación de Níquel, con recubrimiento de cinta Teflón® en ambos lados
Tornillo: Latón UNS-C36000
Cierre para Refs., 09993 y 09994: Latón UNS-C31400 ó UNS-C31600
Resorte de Cierre para todos los demás Rociadores: Cobre UNS-C11000 y Acero Inoxidable UNS-S30400
Cierre para Ref., VK001: Latón UNS-C36000
Para Rociadores Recubiertos de Teflón®: resorte Belleville expuesto, Tornillo Niquelado, Cierre Recubierto de Teflón®.
Form 080106-SP-271210
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DATOS TÉCNICOS
•

ROCIADORES MICROMATIC®
Y MICROMATICHP® DE
RESPUESTA ESTÁNDAR,
MONTANTE Y CONVENCIONAL

Rociadores Acabados en Poliéster: Resorte Belleville: visible

Información de Pedido (Consultar también la lista de precios Viking en vigor)
Pida los Rociadores Viking Micromatic® y MicromaticHP® de Respuesta Estándar Colgantes: añadiendo a la referencia base,
primero el sufijo correspondiente al acabado deseado y a continuación el sufijo correspondiente a la temperatura.
Sufijo de Acabado: Latón = A, Cromo-Enloy® = F, Poliéster Blanco = M-/W, Poliéster Negro = M-/B, y Teflón® Negro = N,
Revestido en Cera = C, Cera sobre Poliéster = V-/W.
Sufijo de temperatura (°F/ °C): 135º/68º = A, 155º/68º = B, 175º/79º = D, 200º/93º = E, 212º/100º = M, 286º/141º = G, 360º/182º
= H, 500º/260º = L, ABIERTO = Z (Sólo Teflón®).
Por ejemplo, el rociador VK100 con rosca de ½”, acabado en Latón a 155º F/68 ºC = Ref. 10139AB

Rangos de Temperatura y Acabados Disponibles: Consultar la Tabla 1
Accesorios (Ver la sección “Accesorios Para Rociadores” del Manual Viking de Ingeniería y Diseño)
Llaves para Rociadores:
A. Llave estándar: Ref. 10896W/B (disponible desde el año 2000).
B. Llave para rociadores recubiertos de cera: Ref. 13577W/B ** (disponible desde 2006)
**Se requiere un trinquete de ½” (no suministrado por Viking)

Armarios para Rociadores:
A. Capacidad para seis (6) rociadores: Referencia 01724A. (disponible desde 1971)
B. Capacidad para doce (12) rociadores: Referencia 01725A (disponible desde el año 1971)

4. INSTALACIÓN
Consultar los Estándares NFPA pertinentes.

5. FUNCIONAMIENTO
En caso de incendio, el líquido termo sensible de la ampolla se dilata y se produce su rotura, liberando el cierre del orificio del
rociador. Al circular el agua a través del orificio, choca con el deflector y da lugar a una pulverización homogénea de la descarga
de agua que extingue o controla el fuego.

6. INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
Véanse en la norma NFPA 25 los procedimientos de Inspección, Pruebas y Mantenimiento.

7. DISPONIBILIDAD
Los productos Viking están disponibles en todo el mundo a través de su red de distribuidores. Consulte www.vikinggroupinc.com
o póngase en contacto directo con su distribuidor Viking.

8. GARANTÍA
Las condiciones de la garantía de Viking se encuentran en la lista de precios en vigor, en caso de duda contacte con Viking
directamente.
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ROCIADORES MICROMATIC®
Y MICROMATICHP® DE
RESPUESTA ESTÁNDAR,
MONTANTE Y CONVENCIONAL

TABLA 1: DISPONIBILIDAD DE TEMPERATURAS Y ACABADOS DE ROCIADOR
Temperatura Nominal del
Temperatura Máxima en el Techo2
Color de la Ampolla
Rociador1
Ordinaria
57°C (135°F)
38°C (100°F)
Naranja
Ordinaria
68°C (155°F)
38°C (100°F)
Rojo
Intermedia
79°C (175°F)
65°C (150°F)
Amarillo
Intermedia
93°C (200°F)
65°C (150°F)
Verde
Intermedia
100°C (212°F)
65°C (150°F)
Verde
Alta
141°C (286°F)
107°C (225°F)
Azul
Muy Alta
182°C (360°F)
149°C (300°F)
Malva
Ultra-Alta3
260°C (500°F)
240°C (465°F)
Negro
Acabados del Rociador: Latón, Cromo-Enloy®, Poliéster Blanco, Poliéster Negro, y Teflón® Negro
Recubrimientos Resistentes a la corrosión4: p
Recubrimientos Resistentes a la corrosión: Poliéster Blanco, Poliéster Negro, y Teflón® Negro en todas las temperaturas. Latón Revestido en Cera
y Cera sobre Poliéster para los rociadores con las siguientes temperaturas de trabajo:
57°C/135°F Cera Blanca
68°C/155°F Cera Marrón Claro
79°C/175°F Cera Marrón
93°C/200°F Cera Marrón
100°C/212°F Cera Marrón Oscuro6 141°C/286°F Cera Marrón Oscuro6
Clasificación por Temperatura

1 La temperatura del rociador se encuentra estampada en el deflector.
2 Según NFPA-13. Puede que existan otras limitaciones en función de la carga de fuego o de la norma vigente en el lugar de la instalación. Consultar
los estándares específicos.
3 Los rociadores de temperatura Ultra-Alta están indicados para su uso en hornos, secaderos, y recintos similares donde la temperatura normal supera
los 300º F(149º C). Cuando la temperatura ambiente normal cerca de un rociador para temperatura Ultra- Alta es apreciablemente menor de 300º
F(149º C), el tiempo de respuesta puede verse severamente retardado.
4 Las capas anti-corrosión han pasado los tests estándar requeridos por las agencias indicadas en las páginas 11 d-e. Estos tests no cubren todos los
ambientes corrosivos posibles. Antes de la instalación compruebe con la propiedad que el baño protector es compatible con el entorno esperado. Se
aplica la capa protectora solamente en las partes exteriores expuestas de los rociadores. Los revestimientos indicados se aplican sólo sobre superficies exteriores. Observe que en los rociadores recubiertos en Poliéster y Teflón® el resorte está expuesto. En el caso de rociadores abiertos terminados en Teflón® el paso de agua está recubierto.
5 No está disponible Cera sobre Poliéster para los rociadores VK021 y VK124.
6 La Temperatura de fundido de la cera para los rociadores temperatura con trabajo de 212 ºF (100ºC) y 286 ºF/141 ºC es 170 ºF/76 ºC

Cubierta de Protección
del Rociador
Plano para la llave
de rociadores

Figura 1: Llave de Rociadores Estándar 10896W/B
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DATOS TÉCNICOS
Tabla de Aprobaciones 1
Rociadores Montante Micromatic® y
MicromaticHP® de Respuesta Estándar

A1X

Temperatura
CLAVE
Terminación
Embellecedor (Si existe)

Máximo 175 PSI (12 Bar) WWP
Referencia
Base1

SIN

10138
10233
10174
10193

Diámetro de
Rosca

Factor K

Longitud Total

NPT

BSP

US

Métrico2

VK100
VK145
VK145
VK100

1/2”
1/2”
-

15 mm
15 mm
15 mm
15 mm

5.6
5.6
5.6
5.6

80,6
80,6
80,6
80,6

10220
10141
10169

VK200
VK200
VK200

1/2”
3/4”
-

15 mm
20 mm
20 mm

8.0
8.0
8.0

115,2
115,2
115,2

102189
102199
101919
101929
10176

VK001
VK002
VK002
VK001
VK002

1/2”
1/2”
-

15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
10 mm

2.8
4.2
4.2
2.8
4.2

40,3
60,5
60,5
40,3
60,5

Listados y Aprobaciones3
(Consultar la Pág. 11v)

Pulg.
mm
cULus4
FM
NYC6 VdS
Orifício Estándar - Montante
2-3/16
56
B1,D5,E7,F4 A2,C6,E7,F2,H5 B1,D5,E7 2-3/16
56
A2,D3,E7,F2
B2
2-3/16
56
A2,D3,F2
B2
2-3/16
56
B1,D5,E7,F4 A2,D3,F2,H5 B1,D5,E7 Orificio Grande - Montante
2-3/8
60
B1,D5,E7,F4
B2,D6,F2
B1,D5
B2
2-5/16
59
B1,D5,E7,F4
B2,D6,F2
B1,D5,E7 B2
2-5/16
59
B1,D5,E7,F4
B2,D6,F2
B2
Orificio Pequeño - Montante8
2-3/16
56
B1,D5,E7
D4,D6
2-3/16
56
B1,D5,E7
2-3/16
56
B1,D5,E7
2-3/16
56
B1,D5,E7
D4,D6
2-3/16
56
B2

LPCB CE10 MED11
B2,D5
B2,D5
-

B2
-

G2
-

B2
B2

G4
G4
G4

G4
G4
G4

B2,D5

G4

G2

Máximo 250 PSI (17 Bar) WWP
09993
099959

VK124

1/2”

15 mm

5.6

VK021

1/2”

15 mm

2.8

Orifício Estándar - Montante
2-1/4
58
B1,F5
Orificio Pequeño - Montante8
40,3
2-1/4
58
B1

80,6

Rangos de Temperatura Aprobados
A 57°C (135°F), 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F),
100°C (212°F), 141°C (286°F), 182°C (360°F)
B 57°C (135°F), 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F),
141°C (286°F), 182°C (360°F)
C 57°C (135°F), 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F),
100°C (212°F)
D 57°C (135°F), 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F),
100°C (212°F)
E 141°C (286°F)
F 260°C (500°F)
G 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F), 141°C (286°F),
182°C (360°F)
H 68°C (155°F)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acabados Disponibles
1 - Latón, Cromo-Enloy®, Poliéster Blanco5, Poliéster Negro5, y
Teflón®5 Negro
2 - Latón, Cromo-Enloy®, Poliéster Blanco, Poliéster Negro
3 - poliéster Blanco y Latón Revestido en Cera (resistente a la
corrosión)
4 - Latón, Cromo-Enloy®
5 - Latón Revestido en Cera, y Cera sobre Poliéster5
6 - Latón Revestido en Cera (resistente a la corrosión)
7 - Recubrimiento de Cera para Alta Temperatura 200°F (93°C)
(resistente a la corrosión); Temperatura Máxima en el Techo
150°F (65°C).

1 Se muestra la referencia base. Para obtener la referencia completa, consulte la lista de precios actual de Viking.
2 Factor-K métrico cuando la presión es medida en Bar. Si la presión se mide en kPa, dividir este Factor-K métrico entre 10,0.
3 Las aprobaciones que se indican están vigentes en el momento de la edición de este documento. Pueden haberse producido cambios
desde entonces. Consulte con el fabricante.
4 Aprobación UL Inc. válida en U.S. y Canadá.
5 Listado cULus como resistente a la corrosión
6 Aprobado por el New York City Departament of Building, MEA Nr. 89-92-E, Vol.12
7 Los rociadores de temperatura Ultra-Alta están indicados para su uso en hornos, secaderos, y recintos similares donde la temperatura
normal supera los 300º F(149º C). Cuando la temperatura ambiente normal cerca de un rociador para temperatura Ultra- Alta es
apreciablemente menor de 300º F(149º C), el tiempo de respuesta puede verse severamente retardado.
8 Aprobación cULus limitadas para Estancias de Riesgo Ligero, donde los estándares de aplicación lo permitan, con sistemas de tubería
mojada calculados hidráulicamente. Excepción: Los rociadores 4.2K pueden instalarse en sistemas de tubería seca calculados
hidráulicamente con tuberías resistentes a la corrosión o galvanizadas internamente.
9 El orificio del rociador está encasquillado
10 Certificado Œ, Estándar EN 12259-1, Certificado de Conformidad -EC 0786-CPD- 40137, 0786-CPD-40177, 0832-CPD-2001 y
0832-CPD-2003.
11 Certificado ۞ MED, Estándar EN 12259-1, Certificado de Conformidad - EC 0832-MED-1003 y 0832-MED-1008.
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DATOS TÉCNICOS
Tabla de Aprobaciones 2
Rociadores Montante Micromatic® y
MicromaticHP® de Respuesta Estándar
Convencional

Temperatura
CLAVE
Terminación
Embellecedor (Si existe)

A1X

Pression de service max. de 12 bar (175 psi)
Referencia
Base1

SIN

Diámetro de
Rosca
NPT
BSP

Factor K
US Métrico2

10227
101726

VK118
VK118

1/2”
-

15 mm
15 mm

5.6
5.6

10228
101686

VK120
VK120

3/4”
-

20 mm
20 mm

8.0
8.0

Longitud Total
Pulg.

mm

cULus4

FM

Conventionnel – Passage d’eau standard
80,6
2-3/16
56
A1,B4
80,6
2-3/16
56
A1,B4
Conventionnel – Passage d’eau large
115,2
2-5/16
59
A1,B4
115,2
2-5/16
59
A1,B4
-

Rangos de Temperatura Aprobados
A 57°C (135°F), 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F),
141°C (286°F), 182°C (360°F)
B 57°C (135°F), 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F)
C 141°C (286°F)
D 68°C (155°F), 79°C (175°F), 93°C (200°F), 141°C (286°F),
182°C (360°F)

Listados y Aprobaciones3
(Consultar la Pág. 11v)
NYC7
VdS LPCB

CE

MED

A1, B4, C5
-

A2
-

A2,B4
A2,B4

A28
-

D210
-

A1, B4, C5
-

A2
A2

A2,B4
A2,B4

D38
D38

D210
D310

Acabados Disponibles
1 - Latón, Cromo-Enloy®, Poliéster Blanco, Poliéster Negro, y Teflón®
Negro
2 - Latón, Cromo-Enloy®, Poliéster Blanco, Poliéster Negro.
3 - Latón, Cromo-Enloy®
4 - Latón Revestido en Cera, y Cera sobre Poliéster
5 - Recubrimiento de Cera para Alta Temperatura 200°F (93°C)
(resistente a la corrosión); Temperatura Máxima en el
Techo 150 °F (65°C).

1 Se muestra la referencia base. Para obtener la referencia completa, consulte la lista de precios actual de Viking.
2 Factor-K métrico cuando la presión es medida en Bar. Si la presión se mide en kPa, dividir este Factor-K métrico entre 10,0.
3 Las aprobaciones que se indican están vigentes en el momento de la edición de este documento. Pueden haberse producido cambios
desde entonces. Consulte con el fabricante.
4 Aprobación UL Inc. válida en U.S. y Canadá.
5 Listado cULus como resistente a la corrosión
6 Los rociadores 10168 y 10172 sólo están disponibles bajo pedido especial.
7 Aprobado por el New York City Departament of Building, MEA Nr. 89-92-E, Vol. 3
8 Certificado Œ, Estándar EN 12259-1, Certificado de Conformidad -EC 0832-CPD-2001 y 0832-CPD-2003.
9 Certificado Œ, Estándar EN 12259-1, Certificado de Conformidad -EC 0786-CPD-40142 y 0786-CPD-40182.
10 Certificado ۞ MED, Estándar EN 12259-1, Certificado de Conformidad -EC 0832-MED-1003 y 0832-MED-1008.
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CRITERIOS DE DISEÑO
(Ver también tabla de aprobaciones en la Pág.11t-u)
Requisitos del Listado cULus:
Los Rociadores Viking Micromatic® y MicromaticHP® Montantes y Convencional de Respuesta Estándar están listados por
cULus para su instalación de acuerdo con la última edición de NFPA13 para rociadores estándar, ó rociadores de estilo
antiguo (convencional).
•

Diseñado para estancias de de riesgos Ligero, Ordinario y Extra (excepción: los rociadores de orificio pequeño,
limitados únicamente a Estancias de Riesgo Ligero, donde los estándares de aplicación lo permitan, con sistemas de
tubería mojada calculados hidráulicamente).

•

Deben seguirse las reglas de instalación y obstrucción contenidas en la normativa NFPA 13 para rociadores
montantes. Para los rociadores convencionales, consultar las reglas de instalación para rociadores de estilo antiguo
(convencionales).

Requisitos para la Aprobación FM:
Los Rociadores Viking Micromatic® y MicromaticHP® Montantes y Convencional de Respuesta Estándar, están aprobados
FM como se indica en la Tabla de Aprobaciones, para su instalación de acuerdo a sus últimas Hojas y Boletines Técnicos
(incluido el 2-8N). Los documentos “FM Global Loss Prevention Data Sheets y Technical Advisory Bulletins” contienen
normas relativas a, pero no limitadas a: suministro mínimo requerido, diseño hidráulico, pendiente del techo y obstrucciones,
espaciado máximo y mínimo, y distancia del deflector bajo el techo.
NOTA: Las normas de instalación FM, pueden diferir del criterio cULus y/o NFPA.
IMPORTANTE: Consulte siempre el Boletín F_091699 – Manejo y mantenimiento de los Rociadores. También vea las
páginas SR1-3 sobre cuidados generales, instalación y mantenimiento. Los rociadores Viking se deben instalar de
acuerdo con las últimas Notas Técnicas de Viking, los estándares apropiados de NFPA, FM Global, LPCB, APSAD,
VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable. La aprobación final de
todos los sistemas debe obtenerse de la autoridad local competente.
Llave de rociadores
13577W/B** para instalar
Rociadores Recubiertos
de Cera.
Paso 1: Deslice con cuidado, la
llave de rociadores al rededor
del deflector.

Rociador Montante
Recubierto de Cera

** Es necesario una llave de carraca de
½” pulgada (no disponible en Viking)

Paso 2: Desplace la llave hacia arriba hasta
acoplarla en los planos previstos para la
llave.

Figura 2: Llave de rociadores 13577W/B para Rociadores Recubiertos de Cera.
Form 080106-SP-271210

Luminarias
Autónomas de
Emergencia

C l a s s i c a ..........................
Desarrollada como evolución de nuestra
gama básica de luminarias autónomas de
emergencia, la serie Classica es de
instalación rápida y sencilla; sus
reducidas dimensiones y una estética
actual la hacen adaptable a múltiples
ambientes.
Por su amplitud de gama, tipos de
funcionamiento y accesorios, la serie
Classica cubre las necesidades de
cualquier instalación de alumbrado de
emergencia y hacen de esta luminaria una
elección segura y fiable, ofreciéndonos:
- Versiones disponibles: superficie,
empotrable y estanca.
- Luminarias de tipo no permanente y
permanente.
- Un rango de productos con flujos desde
40 hasta 360 Lm.
- Duración en emergencia de 1, 2 ó 3 horas.
- Rápida y fácil instalación.

Características Generales
- Diseñadas conforme a normas
UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392-93.
- Envolvente de acuerdo a norma
UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22.
- Alimentación 230V 50Hz
(110 V 50/60 Hz opcional)
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Grado de protección: IP42 IK04;
IP66 IK08 mediante caja opcional.
- Apta para ser montada en superficies
inflamables.
- Baterías NiCd estancas de alta
temperatura, protegidas contra
sobre-intensidad y descarga profunda.
- Señalización de presencia de red y de
carga de batería mediante LEDs.
- Test de funcionamiento, puesta en
reposo y reencendido mediante
telemando.
- Accesorio opcional para montaje
empotrado a techo disponible.
- Accesorio opcional para montaje
empotrado en pared disponible.
- Caja Estanca IP66 IK08 disponible.

Embalaje: 20 Uds.

4

.....

Croquis de
Croquis
de dimensiones
dimensiones (mm)

60

Superficie
Superficie

254

90

118

90

118

Empotrable
Empotrable

48 12

282

Para empotrar utilizar plantilla de corte.

70

Caja estanca

102

285

Classica 9W
Transversal
90

Transversal

Axial
90

45

5

Classica 6W
90

50
100
150
200
45
45
250
0
Candelas por 1.000 lúmenes

Axial
50
100
150
200
250
0

90

45

.......

Classica
S E R I E CLASSICA
Referencia

Tipo
*

IP 42 / IK 04

Nivel descuento: 1

Autonomía

Flujo
Lm

Superficie
m2

Lámpara
Emergencia

P. testigo
de carga

€

CL-40
N.P.
1 h.
CL-50
N.P.
1 h.
CL-60
N.P.
1 h.
CL-70
N.P.
1 h.
CL-90
N.P.
1 h.
CL-150
N.P.
1 h.
CL-170
N.P.
1 h.
CL-200
N.P.
1 h.
CL-250
N.P.
1 h.
CL-275
N.P.
1 h.
CL-300
N.P.
1 h.
CL-400
N.P.
1 h.
CL-202
N.P.
2 h.
CL-302
N.P.
2 h.
CL-303
N.P.
3 h.
CL-SF Señalizador FL 6 W G5 230V
* N.P. = no permanente
S E R I E CLASSICA PERMANENTE

40
50
64
85
90
150
170
205
260
275
300
360
110
160
115

8
10
12
17
18
30
34
41
52
55
60
72
22
32
23

FL 6 W G5
FL 6 W G5
FL 6 W G5
FL 6 W G5
FL 6 W G5
FL 6 W G5
FL 6 W G5
FL 6 W G5
FL 6 W DLX G5
FL 6 W DLX G5
FL 6 W DLX G5
PL 9 W 2G7
FL 6 W G5
FL 6 W DLX G5
FL 6 W DLX G5
---

LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
LEDs
---

20,58
22,83
26,99
29,82
32,03
40,35
41,63
43,85
47,34
49,46
52,59
69,22
47,34
56,09
56,09
40,00

Referencia

Autonomía

Flujo
Lm

Superficie
m2

Lámpara
Emergencia

Señalización /
P. testigo de carga

€

1 h.
1 h.
1 h.
1 h.
1 h.
1 h.
2 h.
2 h.
3 h.

64
90
170
205
275
300
110
160
115

12
18
34
41
55
60
22
32
23

FL 6 W G5
FL 6 W G5
FL 6 W G5
FL 6 W G5
FL 6 W DLX G5
FL 6 W DLX G5
FL 6 W G5
FL 6 W DLX G5
FL 6 W DLX G5

Permanente / LEDs
Permanente / LEDs
Permanente / LEDs
Permanente / LEDs
Permanente / LEDs
Permanente / LEDs
Permanente / LEDs
Permanente / LEDs
Permanente / LEDs

58,49
63,53
71,85
75,35
78,84
84,09
78,84
87,59
87,59

Tipo
*

CL-60P
P.
CL-90P
P.
CL-150P
P.
CL-200P
P.
CL-250P
P.
CL-300P
P.
CL-202P
P.
CL-302P
P.
CL-303P
P.
* P. = permanente
S E R I E CLASSICA
Referencia
DE-CL
DEP-CL
CE-CL
R-151
R-152
R-153
R-157
R-158
R-159

IP 42 / IK 04

Nivel descuento: 1

Accesorios
Descripción
Dispositivo para empotrar en techo la Serie CLASSICA
Dispositivo para empotrar en pared la Serie CLASSICA
Caja ESTANCA IP66 IK08 para la Serie CLASSICA
Rótulo "SALIDA"
Rótulo "SALIDA EMERGENCIA"
Rótulo "FLECHA de dirección"
Rótulo "SALIDA puerta a la derecha"
Rótulo "SALIDA puerta a la izquierda"
Rótulo "SALIDA puerta al frente"

Nivel descuento: 1
€
7,02
19,95
20,48
1,40
1,40
1,20
1,40
1,40
1,40
44
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Surface downlights

5.1

Tubular

The pure form of a tube is used to create a
range of hanging or surface luminaires for
general lighting.
A wide variety of areas can be lit with
Tubular: commercial, home, restaurants,
hotels and many more where the look of the
place is an important feature.

Features:
Extruded aluminium housing, with micro-perforated
metal disc in the upper part.
Fitting:
Two installation options:
-Base superficie (ON-OFF + DALI)
-Base semi-superficie (solo versión ON-OFF).

Power
LED 7W, 13W, 17W, 25W, 37W
Beam
LED 12º, 24º, 36º
Colour temperature
2700K warm white - CRI ≥ 90
3000K warm white - CRI ≥ 90
4000K neutral white - CRI ≥ 90
Nominal lumen output
7W - 1000lm, 13W - 1600lm, 17W - 2300lm, 25W - 3000lm, 37W - 4400lm
Control gear
Electronic (EL)
Electronic Dimmer (ELD) - on demand
Electronic Dimmer Dali (ELDD) - on demand
IP
IP20
Finishes
Gold (02)
Anthracite (22)
White (63)
Supply voltage
220... 240V, 50/60Hz
Installation
Suspended
Accessories
Hanging models require a base-plate
168

5.1 Tubular

Features

Finishes
850º C

.02

.22

.63

To complete the product
reference, add finish

24º

ORANGE INSIDE

300

12º

max. 3000

LED

LED and control gear included

7W
12º
control gear EL
1000 lm
2700K 11.1645.1211
3000K 11.1645.1311
4000K 11.1645.1411

7W
24º
control gear EL
1000 lm
2700K 11.1645.1221
3000K 11.1645.1321
4000K 11.1645.1421

13W
12º
control gear EL
1600 lm
2700K 11.1645.4211
3000K 11.1645.4311
4000K 11.1645.4411

13W
24º
control gear EL
1600 lm
2700K 11.1645.4221
3000K 11.1645.4321
4000K 11.1645.4421

7W
12º
control gear EL
1000 lm
2700K 11.1645.2211
3000K 11.1645.2311
4000K 11.1645.2411

7W
24º
control gear EL
1000 lm
2700K 11.1645.2221
3000K 11.1645.2321
4000K 11.1645.2421

13W
12º
control gear EL
1600 lm
2700K 11.1645.5211
3000K 11.1645.5311
4000K 11.1645.5411

13W
24º
control gear EL
1600 lm
2700K 11.1645.5221
3000K 11.1645.5321
4000K 11.1645.5421

7W
12º
control gear EL
1000 lm
2700K 11.1645.3211
3000K 11.1645.3311
4000K 11.1645.3411

7W
24º
control gear EL
1000 lm
2700K 11.1645.3221
3000K 11.1645.3321
4000K 11.1645.3421

13W
12º
control gear EL
1600 lm
2700K 11.1645.6211
3000K 11.1645.6311
4000K 11.1645.6411

13W
24º
control gear EL
1600 lm
2700K 11.1645.6221
3000K 11.1645.6321
4000K 11.1645.6421

Ø60

24º

BLACK INSIDE

300

12º

max. 3000

LED

LED and control gear included
Ø60

24º

GOLD INSIDE

300

12º

max. 3000

LED

LED and control gear included
Ø60
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5.1

Surface downlights

Features

Versions:
DIMMER versions on request
DIMMER DALI versions on request

Finishes

.02

.22

Tubular

.63

To complete the product
reference, add finish

12º

max. 3000

LED

24º

36º
345

ORANGE INSIDE
LED and control gear included

17W
12º
control gear EL
2300 lm
2700K 11.2645.1211
3000K 11.2645.1311
4000K 11.2645.1411

17W
24º
control gear EL
2300 lm
2700K 11.2645.1221
3000K 11.2645.1321
4000K 11.2645.1421

17W
36º
control gear EL
2300 lm
2700K 11.2645.1231
3000K 11.2645.1331
4000K 11.2645.1431

25W
12º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.2645.4211
3000K 11.2645.4311
4000K 11.2645.4411

25W
24º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.2645.4221
3000K 11.2645.4321
4000K 11.2645.4421

25W
36º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.2645.4231
3000K 11.2645.4331
4000K 11.2645.4431

17W
12º
control gear EL
2300 lm
2700K 11.2645.2211
3000K 11.2645.2311
4000K 11.2645.2411

17W
24º
control gear EL
2300 lm
2700K 11.2645.2221
3000K 11.2645.2321
4000K 11.2645.2421

17W
36º
control gear EL
2300 lm
2700K 11.2645.2231
3000K 11.2645.2331
4000K 11.2645.2431

25W
12º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.2645.5211
3000K 11.2645.5311
4000K 11.2645.5411

25W
24º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.2645.5221
3000K 11.2645.5321
4000K 11.2645.5421

25W
36º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.2645.5231
3000K 11.2645.5331
4000K 11.2645.5431

17W
12º
control gear EL
2300 lm
2700K 11.2645.3211
3000K 11.2645.3311
4000K 11.2645.3411

17W
24º
control gear EL
2300 lm
2700K 11.2645.3221
3000K 11.2645.3321
4000K 11.2645.3421

17W
36º
control gear EL
2300 lm
2700K 11.2645.3231
3000K 11.2645.3331
4000K 11.2645.3431

25W
12º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.2645.6211
3000K 11.2645.6311
4000K 11.2645.6411

25W
24º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.2645.6221
3000K 11.2645.6321
4000K 11.2645.6421

25W
36º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.2645.6231
3000K 11.2645.6331
4000K 11.2645.6431

Ø108

12º

max. 3000

LED

24º

36º
345

BLACK INSIDE
LED and control gear included

Ø108

24º

36º

GOLD INSIDE

345

12º

max. 3000

LED

LED and control gear included
Ø108

170

5.1 Tubular

Features

Versions:
DIMMER versions on request
DIMMER DALI versions on request

Finishes

.02

.22

.63

To complete the product
reference, add finish

12º

max. 3000

LED

24º

36º
455

ORANGE INSIDE
LED and control gear included

25W
12º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.3645.1211
3000K 11.3645.1311
4000K 11.3645.1411

25W
24º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.3645.1221
3000K 11.3645.1321
4000K 11.3645.1421

25W
36º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.3645.1231
3000K 11.3645.1331
4000K 11.3645.1431

37W
12º
control gear EL
4400 lm
2700K 11.3645.4211
3000K 11.3645.4311
4000K 11.3645.4411

37W
24º
control gear EL
4400 lm
2700K 11.3645.4221
3000K 11.3645.4321
4000K 11.3645.4421

37W
36º
control gear EL
4400 lm
2700K 11.3645.4231
3000K 11.3645.4331
4000K 11.3645.4431

25W
12º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.3645.2211
3000K 11.3645.2311
4000K 11.3645.2411

25W
24º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.3645.2221
3000K 11.3645.2321
4000K 11.3645.2421

25W
36º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.3645.2231
3000K 11.3645.2331
4000K 11.3645.2431

37W
12º
control gear EL
4400 lm
2700K 11.3645.5211
3000K 11.3645.5311
4000K 11.3645.5411

37W
24º
control gear EL
4400 lm
2700K 11.3645.5221
3000K 11.3645.5321
4000K 11.3645.5421

37W
36º
control gear EL
4400 lm
2700K 11.3645.5231
3000K 11.3645.5331
4000K 11.3645.5431

25W
12º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.3645.3211
3000K 11.3645.3311
4000K 11.3645.3411

25W
24º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.3645.3221
3000K 11.3645.3321
4000K 11.3645.3421

25W
36º
control gear EL
3000 lm
2700K 11.3645.3231
3000K 11.3645.3331
4000K 11.3645.3431

37W
12º
control gear EL
4400 lm
2700K 11.3645.6211
3000K 11.3645.6311
4000K 11.3645.6411

37W
24º
control gear EL
4400 lm
2700K 11.3645.6221
3000K 11.3645.6321
4000K 11.3645.6421

37W
36º
control gear EL
4400 lm
2700K 11.3645.6231
3000K 11.3645.6331
4000K 11.3645.6431

Ø140

12º

max. 3000

LED

24º

36º
455

BLACK INSIDE
LED and control gear included

Ø140

24º

36º

GOLD INSIDE

455

12º

max. 3000

LED

LED and control gear included
Ø140
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5.1

Tubular

On-Off Surface Base
11.1645.0001.

Dali Surface Base
11.1645.0003.

Finishes

.02

.22

.63

To complete the product
reference, add finish

30

Base

Ø97

6

On-Off Semi Surface Base
11.1645.0002.
Ø97

Reference options

11.

.

645.
1- Ø60

1- orange inside / low power

2- 2700K

1- 12º

1- On-Off*

02- gold

2- Ø108

2- black inside / low power

3- 3000K

2- 24º

2- Dimable

22- anthracite

3- Ø140

3- gold inside / low power

4- 4000K

3- 36º**

3- Dali

63- white

4- orange inside / high power
5- black inside / high power
6- gold inside / high power

* - Small version only On / Off
** - Small version only 12º and 24º
172

Reference Example

11.1645.4213.22

5.1 Tubular

Visual, Spain
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Spotlights

1.2

Luxcan

Proyector cilíndrico LED para proyección
luminosa de alta calidad. Diseño
atemporal con la integración total del
equipo en el proyector sin necesidad de
caja portaequipos auxiliar. Se consigue
un alto grado de integración de diversos
espacios arquitectónicos sin influir sobre
la estética de los mismos.
Ideal para aplicaciones de acento en
espacios comerciales, escaparatismo y
otros espacios de interior.

Luxcan LENS

Luxcan MINI

Luxcan MULTI LENS

62

1.2 Luxcan

63
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Spotlights

1.2

Luxcan LENS
Luxcan MINI
Luxcan MULTI LENS

Proyector monobloque constituido por cuerpo cilíndrico
de aluminio extrusionado. Distintos acabados de
pintura de gran calidad Axalta. Todo el cuerpo de la
luminaria efectúa la función de disipador, permitiendo
integrar el equipo en su interior. Sistema de orientación
con eje único, que permite el giro de 355º y 90º de
inclinación.Sistema óptico constituido por lente de
policarbonato, que define un haz perfecto, sin halos.
LED y equipo incorporado

Personalización LED
Posibilidad de incorporar nuevas fuentes de luz
diseñadas para ofrecer una excelente reprodución
de color para realizar los productos de segmentos
muy específicos. Bajo demanda.

Potencias
LED 25W
Ópticas
Spot 12º, 24º, 36º
Tº Color
3000K blanco cálido - CRI ≥ 90
4000K blanco neutro - CRI ≥ 90
Flujo nominal
25W - 3000 lm
Equipos
Electrónico (EL)
IP
IP20
Acabados
Negro (04)
Gris plata (27)
Gris antracita (22)
Blanco (63)
Cobre (85)
Dorado (92)
Alimentación
220…240V, 50/60Hz
Instalación
Carril electrificado trifásico
Accesorios
Base, panel de abeja
64

1.2 Luxcan

Características

Versiones:
Versiones LED especiales bajo demanda
Versiones Dimables bajo demanda
Versiones 2700K y 5000K bajo demanda
Versiones para carril vertical bajo demanda

Acabados

.04

850º C

.22

.27

.63

.85

.92

Para completar la referencia
de producto, añadir acabado

12º

24º

150
190

LED

36º
Ø108

25W
12º
carril 3
3000 lm
3000K 11.1524.1312
4000K 11.1524.1412

25W
36º
carril 3
3000 lm
3000K 11.1524.1336
4000K 11.1524.1436

25W
24º
carril 3
3000 lm
3000K 11.1524.1324
4000K 11.1524.1424

LED y Equipo incorporado

Accesorios
Base de superficie para proyectores
con adaptador trifásico.
2427

.04

Opciones de referencia

11.1524.1012.85

.27

Panel de abeja antideslumbrante
11.1523.0002.04

.85

11.1524.

.92

.
1- On/Off

0- Moda

12- 12º

04- Negro

2- Dim 1-10V

1- Vegetales

24- 24º

22- Antracita

3- Dali

2- 2700K

36- 36º

27- Plata

3- 3000K

63- Blanco

4- 4000K

85- Cobre

5- 5000K

92- Dorado

6- Carne
7- Embutidos
8- Pescados
9- Panadería
65
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1.2

Spotlights

Luxcan LENS
Luxcan MINI
Luxcan MULTI LENS

Proyector monobloque constituido por cuerpo cilíndrico
de aluminio extrusionado. Distintos acabados de
pintura de gran calidad Axalta disponibles. Todo el
cuerpo de la luminaria efectúa la función de disipador,
permitiendo integrar el equipo en su interior. Sistema
de orientación con eje único, que permite el giro de 355º
y 90º de inclinación.
Sistema óptico constituido por lente de policarbonato,
que define un haz perfecto, sin halos.
LED y equipo incorporado

.04

.27

.85

66

.22

.63

.92

Potencias
LED 13W
Ópticas
12º, 24º
Tº Color
2700K blanco cálido - CRI ≥ 90
3000K blanco cálido - CRI ≥ 90
4000K blanco neutro - CRI ≥ 90
Flujo nominal
13W - 1600 lm
Equipos
Electrónico (EL)
IP
IP20
Acabados
Negro (04)
Gris antracita (22)
Gris plata (27)
Blanco (63)
Cobre (85)
Dorado (92)
Alimentación
220…240V, 50/60Hz
Instalación
Carril electrificado trifásico
Accesorios
Base

1.2 Luxcan

Características

Acabados

.04

.22

.27

.63
.85

.92

Para completar la referencia
de producto, añadir acabado

LED
220

12º

24º

LED y Equipo incorporado

Ø60

13W
12º
carril 3
1600 lm
2700K 11.1539.1921
3000K 11.1539.1931
4000K 11.1539.1941

13W
24º
carril 3
1600 lm
2700K 11.1539.1922
3000K 11.1539.1932
4000K 11.1539.1942

Accesorios
Base de superficie para proyectores
con adaptador trifásico.
2427

Maremoto, España
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1.2

Luxcan LENS
Luxcan MINI
Luxcan MULTI LENS

Proyector monobloque constituido por cuerpo cilíndrico
de aluminio extrusionado. Todo el cuerpo de la
luminaria efectúa la función de disipador, permitiendo
integrar el equipo en su interior. Sistema de orientación
con eje único, que permite el giro de 355º y 90º de
inclinación. Sistema óptico constituido por LEDs
individuales con óptica colimadora, y difusores técnicos
asimétricos o elípticos. La versión elíptica permite el
giro 90º del difusor, lo que permite orientar la elipse
proyectada. LED y equipo incorporado

Potencias
LED 10W, 13W, 24W
Ópticas
Spot 7º, elíptico 50º + 20º, asimétrico 15º
Tº Color
3000K blanco cálido - CRI ≥ 90
4000K blanco neutro - CRI ≥ 90
Flujo nominal
10W - 1400 lm, 13W - 1800 lm, 24W - 2100 lm
Equipos
Electrónico (EL)
IP
IP20
Acabados
Negro (04)
Blanco (63)
Alimentación
220…240V, 50/60Hz
Instalación
Carril electrificado trifásico
Accesorio
Base

68

1.2 Luxcan

Características

Versiones:
Versiones Dimables bajo demanda
Versiones 2700K y 5000K bajo demanda

Acabados
850º C

.04

.63

Para completar la referencia
de producto, añadir acabado

108,5

157

LED

Ø140
LED y Equipo incorporado

10W
spot 7º
carril 3
1400 lm
3000K 11.1536.0031
4000K 11.1536.0041

Ø140

24W
asimétrico 15º
carril 3
2100 lm
3000K 11.1536.0033
4000K 11.1536.0043

108,5

157
Ø140

13W
elíptico 50º + 20º
carril 3
1800 lm
3000K 11.1536.0032
4000K 11.1536.0042

108,5

157

LED y Equipo incorporado

LED y Equipo incorporado

Accesorios
Base de superficie para proyectores
con adaptador trifásico.
2427
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TROLL NIX UNDERVERANDAH MAGNETIC BALLAST
For areas where electronic ballasts are not suitable

APPLICATIONS

Housing in injected polycarbonate, reflecting plate in enamelled steel, and
methacrylate diffuser stabilized against UV rays and fixed to the luminaire by
clips which are fully integrated into the housing.
Supplied with two cable pass-though cones and a cable clamp for perfect
hermetic sealing.
IP 65 rated.

Industrial Lighting

SPECIFICATIONS
Low lost magnetic choke
IP65
G13
Pendant direct
Surface mounted direct
230-240V 50 Hz

PRODUCT
CODE

DESCRIPTION

COLOUR

TRO302588

TROLL NIX UNDERVERANDAH 2X58 T8 G13 IP65 B2 BLST
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Ficha técnica de producto

IMAG
10843112 IMAG G2 TRACK 4000 WW FL GRH.
Descripción:
Proyector para adaptar a carril trifásico universal multi direccional modelo IMAG G2 TRACK 4000 WW FL GRH.
de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y policarbonato pintado en color grafito texturizado.
Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco
cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Flood. Clase de aislamiento II.
Acabado: Grafito texturizado
Peso:

1.492 g

IEE :

A++

Instalación: Superficie

Lámpara:
Tipología:

COB PHILIPS

K:

3000

Horas de vida led:

50.000 L80 B10

IRC :

80

Potencia:

30W

MacAdam:

3

Características eléctricas:
Equipo :

Electrónico

Plum:

34.5W

Alimentación: 220-240V 50-60Hz

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida:
Tel.

+34937366800

Fax

+34937861551

Web www.lamp.es

3.689 lm

Eficacia:

106,9

lm/w

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.
Cumple con la Directiva 2010/30/UE
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Montaje

Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

4600605

4605010

TRACK REC 3PH 1M WH.

4605020

TRACK REC 3PH 2M WH.

4605030

TRACK REC 3PH 3M WH.

4685010

TRACK REC 3PH 1M TRAC PULSE WH.

4685020

TRACK REC 3PH 2M TRAC PULSE WH.

4685030

TRACK REC 3PH 3M TRAC PULSE WH.

TRACK ACC. BENDING TOOL

Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

4605040

TRACK 3PH 3M WH.

4605180

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT WH.

4605042

TRACK 3PH 3M BK.

4605182

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT BK.

4605043

TRACK 3PH 3M GR.

4605183

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT GR.

4605050

TRACK 3PH 2M WH.

4605190

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT WH.

4605052

TRACK 3PH 2M BK.

4605192

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.

4605053

TRACK 3PH 2M GR.

4605193

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.

4605060

TRACK 3PH 1M WH.

4605220

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT WH.

4605062

TRACK 3PH 1M BK.

4605222

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT BK.

4605063

TRACK 3PH 1M GR.

4605223

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT GR.

4685040

TRACK 3PH 3M TRAC PULSE WH.

4605230

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT WH.

4685042

TRACK 3PH 3M TRAC PULSE BK.

4605232

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT BK.

4685043

TRACK 3PH 3M TRAC PULSE GR.

4605233

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT GR.

4685050

TRACK 3PH 2M TRAC PULSE WH.

4685052

TRACK 3PH 2M TRAC PULSE BK.

4685053

TRACK 3PH 2M TRAC PULSE GR.

4685060

TRACK 3PH 1M TRAC PULSE WH.

4685062

TRACK 3PH 1M TRAC PULSE BK.

4685063

TRACK 3PH 1M TRAC PULSE GR.

Tel.

+34937366800

Fax

+34937861551

Web www.lamp.es
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Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

4605200

TRACK ACC. EXT 90º CORNER WH.

4605240

TRACK ACC. X JOINT WH.

4605202

TRACK ACC. EXT 90º CORNER BK.

4605242

TRACK ACC. X JOINT BK.

4605203

TRACK ACC. EXT 90º CORNER GR.

4605243

TRACK ACC. X JOINT GR.

4605210

TRACK ACC. INT 90º CORNER WH.

4605212

TRACK ACC. INT 90º CORNER BK.

4605213

TRACK ACC. INT 90º CORNER GR.

4685200

TRACK ACC. EXT 90º CORNER TRAC PULSE WH.

4685202

TRACK ACC. EXT 90º CORNER TRAC PULSE BK.

4685203

TRACK ACC. EXT 90º CORNER TRAC PULSE GR.

4685210

TRACK ACC. INT 90º CORNER TRAC PULSE WH.

4685212

TRACK ACC. INT 90º CORNER TRAC PULSE BK.

4685213

TRACK ACC. INT 90º CORNER TRAC PULSE GR.

Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

4605250

TRACK ACC. FLEX CORNER WH.

4605260

TRACK ACC. INTM MAIN SUPPLY WH.

4605252

TRACK ACC. FLEX CORNER BK.

4605262

TRACK ACC. INTM MAIN SUPPLY BK.

4605253

TRACK ACC. FLEX CORNER GR.

4605263

TRACK ACC. INTM MAIN SUPPLY GR.

4685260

TRACK ACC. INT MAIN SUPPLY TRAC PULSE WH

4685262

TRACK ACC. INT MAIN SUPPLY TRAC PULSE BK

4685263

TRACK ACC. INT MAIN SUPPLY TRAC PULSE GR

Cód. producto: Descripción:
4605270

TRACK ACC. SRT W/O SPACER JOINT WH.

4605272

TRACK ACC. SRT W/O SPACER JOINT BK.

4605273

TRACK ACC. SRT W/O SPACER JOINT GR.

4685270

TRACK SRT W/O SPACER JOINT T. PULSE WH

4685272

TRACK SRT W/O SPACER JOINT T. PULSE BK

4685273

TRACK SRT W/O SPACER JOINT T. PULSE GR

Tel.
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Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

4605280

TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY WH.

4606400

TRACK ACC. END COVER WH.

4605282

TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY BK.

4606402

TRACK ACC. END COVER BK.

4605283

TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY GR.

4606403

TRACK ACC. END COVER GR.

4605290

TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY WH.

4605292

TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY BK.

4605293

TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY GR.

4685280

TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY T. PULSE WH

4685282

TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY T. PULSE BK

4685283

TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY T. PULSE GR

4685290

TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY T. PULSE WH.

4685292

TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY T. PULSE BK.

4685293

TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY T. PULSE GR.

Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

4607050

TRACK ACC. FI DECO REC COVER WH.

4607070

4687050

TRACK ACC. FI DECO REC COVER T. PULSE WH

TRACK ACC. CENT DECO REC COVER WH.

Suspensión

Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

4607080

4608530

TRACK ACC. SUSP SUPPORT WH.

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M WH.

Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

4608590

4611100

TRACK ACC. RIGID SUSP JOINT WH.

Tel.

+34937366800

Fax

+34937861551

Web www.lamp.es

TRACK ACC. RIGID SUSP 1M WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.
Cumple con la Directiva 2010/30/UE
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Soporte

Cód. producto: Descripción:
4607530

TRACK ACC. SUR SUPPORT WH.

Óptico

Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

9600252

9600262

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS

Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

9600272

9600282

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE

LOOK/IMAG ACC. SCREEN

Cód. producto: Descripción:

Cód. producto: Descripción:

9600292

9600372

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES

Tel.

+34937366800

Fax

+34937861551

Web www.lamp.es

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.
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+34937861551

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.
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IN

Surface downlights

5.2

High efficiency suspended luminaire for
interior lighting. It is available with two
different reflector finishes, aluminium or
polycarbonate. These offer two different
aesthetic versions and allow their use in a
huge rage of spaces like halls, retail
showrooms, and home areas.

Features:
Body built in aluminium and reflector manufactured
from aluminium or polycarbonate. It can set protection
glass or polycarbonate opal diffuser. Electronic gear
built in the luminaire.

Power
LED 26W, 39W
Beam
60º
Colour temperature
4000K neutral white - CRI ≥ 80
Nominal lumen output
26W - 3000 lm, 39W - 5000 lm
Control gear
Electronic (EL)
IP
IP20
Materials
Aluminium
Polycarbonate
Finishes
Grey
Supply voltage
220...230V, 50/60Hz
Installation
Suspended

174

Saturn

5.2 Saturn

Features
850º C

Ø90

1920

LED

26W
60º
3000 lm
4000K AG0D1ST130PC9

39W
60º
5000 lm
4000K AG0D1ST150PC9A

26W
60º
3000 lm
4000K AG0D1STL30AL9

39W
60º
5000 lm
4000K AG0D1STL50AL9A

Polycarbonate
Ø315

Lamp
LED
included
LED
and
control
gear included

Ø90

1910

LED

Aluminium
LED and control gear included

Ø350

175
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ESTUDI DE COSTOS D’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT

1. Bases de partida
El present estudi de costos d’explotació i manteniment anual pretén establir les possibles
despeses associades al règim d’utilització i funcionament de l’establiment previst al present
projecte, en compliment de l’estipulat a l’article 148 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
En aquest sentit, es tenen en compte diferents supòsits de càlcul per cadascun dels capítols
indicats posteriorment:

2. Costos de neteja
Supòsits de càlcul:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Neteja general de l’establiment: 7 dies a la setmana.
Personal de neteja general destinat a l’establiment: 2 persones.
Períodes diaris de neteja general: 6:00 h a les 9:00 hores del matí.
Operacions de neteja general (escombrat i fregat de terres, i retirada de la pols).
Neteja de vidres de l’establiment: 1 vegada al mes.
Personal de neteja de vidres destinat a l’establiment: 2 persones.
Períodes diaris de neteja general: 6:00 h a les 9:00 hores del matí.
Operacions de neteja de vidres exteriors i interiors.
Supòsit de costos materials en productes de neteja.

NETEJA
Categoria professional
Neteja general

Neteja vidres

Franja laboral

Personal hores/dia

€/h

dies any

Total

Dilluns a dissabte diürn

2,00

2,00 13,05

304,00

15.868,80

Dilluns a dissabte nocturn

2,00

1,00 16,32

304,00

9.922,56

Diumenge o festiu diürn

2,00

2,00 19,92

61,00

4.860,48

Diumenge o festiu nocturn

2,00

1,00 20,51

61,00

2.502,22

Dilluns a dissabte diurn

2,00

3,00 13,05

12,00

939,60

Dilluns a dissabte nocturn

2,00

1,00 16,32

12,00

391,68

TOTAL COST MA D'OBRA ANUAL (IVA NO INCLÓS)

34.485,34

MATERIALS
Producte

Mes

Import mes

Previsió productes neteja

12,00

150,00

Total any
1.800,00

TOTAL COST PRODUCTES NETEJA ANUAL (IVA NO INCLÓS)

1.800,00

TOTAL COST MANTENIMENT NETEJA (IVA NO INCLÓS)

36.285,34
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3. Costos de manteniments preventius i correctius d’instal·lacions
Supòsits de càlcul:
a) Manteniments preventius reglamentaris de les instal·lacions subjectes a reglaments de
seguretat industrial (electricitat, protecció contra incendis, fontaneria) i d’altres
(telecomunicacions, audiovisuals).
b) Intervencions de manteniment preventiu en aproximadament una o dues vegades al mes
en funció de la tipologia d’instal·lació.
c) Supòsit de manteniments correctius baixos considerant establiment reformat.
d) Previsió de costos materials pels manteniments.

MANTENIMENTS PREVENTIUS
INSTAL·LACIONS (ELECTRICITAT, VEUS I DADES, CONTRA INCENDIS, AIGUA, SANEJAMENT
Categoria professional

Franja laboral

Personal

hores/dia

€/h

dies any

Total

Oficial Electricista

Laborable

1,00

4,00 24,08

24,00

2.311,68

Ajudant Electricista

Laborable

1,00

4,00 20,65

24,00

1.982,40

Oficial Llauner

Laborable

1,00

5,00 24,08

12,00

1.444,80

Ajudant Llauner

Laborable

1,00

5,00 20,65

12,00

1.239,00

Oficial Telecomunicacions

Laborable

1,00

3,00 24,08

12,00

866,88

Ajudant Telecomunicacions

Laborable

1,00

3,00 20,65

12,00

743,40

TOTAL COST MA D'OBRA ANUAL (IVA NO INCLÓS)

8.588,16

MATERIALS
Producte

Mes

Import mes

Previsió materials manteniment preventiu

12,00

100,00

Total any
1.200,00

TOTAL COST PRODUCTES NETEJA ANUAL (IVA NO INCLÓS)

1.200,00

TOTAL COST MANTENIMENT PREVENTIU (IVA NO INCLÓS)

9.788,16

PREVISIÓ MANTENIMENTS CORRECTIUS
INSTAL·LACIONS (ELECTRICITAT, VEUS I DADES, CONTRA INCENDIS, AIGUA, SANEJAMENT
Categoria professional

Franja laboral

Personal

hores/dia

€/h

dies any

Total

Oficial Electricista

Laborable

1,00

2,00 24,08

6,00

288,96

Ajudant Electricista

Laborable

1,00

2,00 20,65

6,00

247,80

Oficial Llauner

Laborable

1,00

2,00 24,08

12,00

577,92

Ajudant Llauner

Laborable

1,00

2,00 20,65

12,00

495,60

Oficial Telecomunicacions

Laborable

1,00

2,00 24,08

6,00

288,96

Ajudant Telecomunicacions

Laborable

1,00

2,00 20,65

6,00

247,80
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TOTAL COST MA D'OBRA ANUAL (IVA NO INCLÓS)

2.147,04

MATERIALS
Producte

Mes

Import mes

Previsió materials manteniment preventiu

12,00

75,00

TOTAL COST PRODUCTES NETEJA ANUAL (IVA NO INCLÓS)

Total any
900,00
900,00

TOTAL COST MANTENIMENT PREVENTIU (IVA NO INCLÓS)

3.047,04

4. Costos de manteniments d’acabats
Supòsits de càlcul:
e) Manteniments periòdics d’acabats i revestiments: fusteries, pintura paraments verticals i
horitzontals, vidres, paviments, i altres treballs de paleteria.
f) Intervencions de manteniment baixes i distintes per cada especialitat.
g) Supòsit de manteniments correctius baixos considerant establiment reformat.

MANTENIMENTS D'ACABATS
PINTURA, PAVIMENTS, FUSTERIES
Categoria professional

Franja laboral

Unitats

Import per
intervenció

Intervencions
any

Total

Pintor

No Laborable

1,00

800,00

2,00

1.600,00

Fuster

No Laborable

1,00

300,00

7,00

2.100,00

Vidrier

No Laborable

1,00

100,00

4,00

400,00

Polidors paviments

No Laborable

1,00

3.000,00

1,00

3.000,00

Paleteria

No Laborable

1,00

280,00

12,00

3.360,00

TOTAL COST MA D'OBRA ANUAL (IVA NO INCLÓS)

10.460,00

TOTAL COST MANTENIMENT ACABATS (IVA NO INCLÓS)

10.460,00

5. Costos de subministrament elèctric
Supòsits de càlcul:
a)
b)
c)
d)
e)

Horaris i períodes de funcionament: 6 h a 20 hores (14 hores diàries). 365 dies a l’any.
Potència elèctrica contractada de 22,170 kW.
Factor de simultaneïtat en el consum elèctric considerat: 0,6.
Energia elèctrica estimada consumida a l’any: 53.407,53 kWh/any
Tarifa elèctrica contractada tipus 3.0A. Preus del terme d’energia segons les condicions
pels ens locals adherits a l’acord marc pels subministraments elèctrics de l’Associació
Catalana de Municipis.
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f)

D’acord amb el projecte no es consideren instal·lacions de climatització associades al
subministrament elèctric.

Potència (kW) / Energia (kWh)

Concepte

Terme de potència

Terme d'energia

Terme potència (€/kW·dia) / Terme
energia (€/kWh)

Import

P1

P2

P3

P1

P2

P3

22,17

22,17

22,17

0,111586

0,066952

0,044634

1.805,92

15259,29

30518,59

7629,65

0,097181

0,083213

0,055568

4.446,42

Subtotal

6.252,34

Impost elèctric (base x 5,112696%)

319,66

IVA 21%

1.312,99

TOTAL

7.884,99

6. Costos de subministrament d’aigua potable, contra incendi i clavegueram
Supòsits de càlcul:
a) Horaris i períodes de funcionament: 6 h a 20 hores (14 hores diàries). 365 dies a l’any.
b) Estimacions de consum pels aparells sanitaris inclosos en l’àmbit de l’establiment.
c) Aplicació de la tarifa d’aigua potable pel municipi de Berga durant l’any 2018, per usos
industrials i assimilables.
d) Cost consum aigua potable: 0,8183 €/m3 fins 100 m3 per trimestre i 0,9644 €/m3 a partir de
100 m3 per trimestre.
e) Subministrament exempt de quota financera d’obres (només aplicable per usos domèstics).
f) Quota de conservació de comptadors: 3,50 €/mes.
g) Quota de d’escomeses o xarxa: 3,97 €/mes.
h) Quota de subministrament aigua contra incendis considerada: 45,00 €/trimestre.
i) Quota de connexió al clavegueram: 0,0,711 €/m3 d’aigua consumida.
j) Cànon de l’ACA: 0,163 €/m3 de tipus de gravamen general, més 0,6486 €/m3 de tipus de
gravamen específic.

Núm.

cabal
simultani (l/s)

temps
funcionament
(s)

usos diaris

consum diari
(m3)

consum
trimestre (m3)

consum
anual (m3)

inodor

7

0,1

50

20

0,7

63,875

255,5

lavabo

7

0,1

30

20

0,42

38,325

153,3

pica zona taller

2

0,3

300

5

0,9

82,125

328,5

2,02

184,325

737,3

TOTAL
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Concepte
Consum fins 100 m3
Consum més 100 m

3

consum anual
(m3)

€/m3 o €

400,00

0,8183

327,32

337,30

Import (€)

0,9644

325,29

Conservació comptador

42

42,00

Conservació escomesa

47,64

47,64

Escomesa incendis

45,00

180,00

Conservació escomesa

47,64

47,64

Taxa clavegueram

737,3

0,0711

237,52

Cànon de l'ACA

737,30

0,163

120,18

737,30

0,6486

478,21

IVA 10%

166,85

IVA 21%

28,83

TOTAL

2.001,49

7. Costos de subministrament de telecomunicacions
Supòsits de càlcul:
a) Connexió a la xarxa de fibra òptica.
b) Estimació de costos de connexió 300MB a la xarxa de fibra òptica segons mitjana de tarifes
vigent de les companyies comercialitzadores.
c) Quota de manteniment de línia.
d) Servei de televisió de la xarxa de fibra òptica.
Concepte

Import
mensual (€)

Import anual
(€)

Quota fibra òptica 300MB
Quota de manteniment de
línia

20,00

240,00

21,48

257,76

Servei de televisió

10,00

120,00

Base imposable

51,48

617,76

10,8108

129,7296

62,29

747,49

IVA 21%
TOTAL
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8. Resum de costos anuals
RESUM
MANTENIMENT NETEJA
MANTENIMENT PREVENTIU INSTAL·LACIONS
MANTENIMENT CORRECTIU INSTAL·LACIONS
MANTENIMENT ACABATS
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
SUBMINISTRAMENT AIGUA I CLAVEGUERAM
SUBMINISTRAMENT TELECOMUNICACIONS

36.285,34
9.788,16
3.047,04
10.460,00
7.884,99
2.001,49
747,49

TOTAL MANTENIMENT ANUAL

70.214,51

Berga, juliol de 2018

L’enginyer industrial
Aleix Cervantes López
Col·legiat núm. 15.698
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AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL OB FASE 1
SUBCAPITOL OB01 ENDERROCS
OB 01.05

* m3 Enderroc de mur de façana.

Enderroc de mur de façana de varis gruixos amb mitjans manuals i mecànics. Inclús càrrega de runes
a contenidor.
Tanca posterior ex terior façana nord i
nou pas comptadors

2

1,40

2,50

0,30

2,10

Sortides façana oest

1

1,20

2,00

0,90

2,16
4,26

OB 01.06

* m3 Enderroc de paret i portes armari comptadors

Enderroc de paret i portes d' armari de comptadors elèctrics existents, amb mitjans manuals. Inclús
càrrega de runes a contenidor.
2

1,50

2,00

0,80

4,80
4,80

OB 01.07

* m3 Transport i canon de runes

Transport i cànon d' abocador de residuus d' obra, amb contenidor 5 m3 a abocador homologat
9,06

9,06
9,06

ADE010

m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
ampliació v orera sortida façana oest

2

1,800

0,400

0,400

0,576

1

3,500

0,400

0,400

0,560
1,14

DMX090

m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neum

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
ampliació v orera sortida façana oest

1

3,500

3,500
3,50

DMX030

m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
ampliació v orera sortida façana oest

2

1,800

0,400

1,440

1

3,500

0,400

1,400
2,84

14 de julio de 2018
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RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

SUBCAPITOL OB02 PALETERIA
OB 02.02

m² Enva recolzat divisori de 7 cm.

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
entrada esglesia

1

4,00

3,00

12,00

2

2,50

3,00

15,00
27,00

OB 02.01

* m² Arrebossat de la sala d'instal.lacions i esglesia

Arrebossat de ciment a bona vista de paraments verticals interiors, a més de 3 metres d'alçada, acavat superficial fratasat, amb morter de ciment M-5. P.p de malla en encontres necessaris de canvis
de materials.

Sala instal.lacions

2

5,00

4,25

Esglesia

4

2,30

4,25

42,50
39,10

Taller audiov isuals

2

6,60

4,25

56,10

Trams enderroc env ans i parets

1

10,00

4,25

42,50

Trams per sobre enderroc cel ras sala
ex po 1

1

105,75

1,00

105,75

Trams per sobre enderroc cel ras sala
taller-audiov isual

1

31,59

1,00

31,59

Trams per sobre enderroc cel ras
zona entrada

1

32,51

1,00

32,51

Esglesia-entrada

1

27,00

2,00

54,00
404,05

OB 02.10

m2 Enguixat amb guix de construcció B1 a bona vista

Enguixat amb guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical de més de 3 metres d'alçada, prèvia col·locació de malla en canvis de material, i acavat amb capa fina C6. P.p. de guardavius .
8

4,25

0,15

2

4,25

0,10

5,10
0,85

1

20,10

0,15

3,02

1

266,00

0,40

106,40
115,37

OB 02.04

m² Sanejat i repàs de paraments amb guix.

Sanejat, repicat i repassar paraments verticals de guix i arrebossats sota finestres de façana oest i
paret de façana sud
64

64,00
64,00

OB 02.05

* m2 Realització rampa accés (1)

Realització de rampa d' accés en sortida per accessibilitat, consistent en: demolició de paviment de
panot existent i subbase, realització de nova subbase de formigó amb pendents per posterior pavimentació amb panot. Pendent del 10% . Superficie en planta 4,20 m2. Acabat raspatllat
Pati ex terior

1

5,00

1,50

7,50
7,50

OB 02.09

u

Realització rampa accés (2)

Realització de rampa d'accés metàl·lica a l'entrada de l'establiment, de xapa d'acer de 6 mm d'espessor, laminat en calent, amb resalts ovalats (llàgrimes) i reforçada amb carteles per cara interior
Entrada recinte

1

1,00
1,00

OB 02.06

m2 Recrescut d'escala i replà existent.

Recrescut d' esacla i replà existent amb 5 cms de formigó acabat remolinat. Inclús aplicació d' imprimació, arestes en graons. P.p d' encofrats i medis auxiliars.
Escala ev acuació façana nord
14 de julio de 2018
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QUANTITAT
10,80

OB 02.07

* kg Llindes en obertures.

Llindes metàl·liques en obertures
Quadre comptador

2

3,50

62,83

439,81
439,81

OB 02.08

* pa Adaptació pas en sortida d'emergencia

Adaptació de pas i paviment de sortida d' emergència en sala d' exposició 1 per sortida a peu pla.
P.p. d' enderrocs necessaris i repossicions de paviments i remats. Dimensions aproximada de l'actuació de 1,00 x 3,00 m
1

1,00
1,00

SUBCAPITOL OB04 PAVIMENTS
OB 04.01

m² NETEJA PAVIMENT DEL CLAUSTRE

Neteja del paviment del claustre en bon estat de conservació, eliminant taques, sals, eflorescències
salines i microorganismes, mitjançant l'abocament sabre la superfice d'una dissolució aquosa mitjançant d¡acid acètic, raspallat, aclarit, considerant-se un grau de protecció baix.
Neteja Pav iment del Claustre

330

330,00
330,00

OB 04.02

m² Tarima de fusta sobre rastrells

Tarima de fusta sobre rastrells amb classificació de reacció al foc mínima Efl, formada per perfils de
fusta tractada de 150x150 mm i rastrells superiors de dimensions en secció de 150x50 mm, segons
plànols de detall.
Recepcio

1

28,94

28,94
28,94

OB 04.03

m² Remats de paviment.

Remats de paviments en trams d' enderroc d' envans i portes per anivellar i regularitzar paviments,
amb formigó d' alta resistència, acavat lliscat fi. Inclús sanejamt de zona a aplicar.
3

6,62

19,86

6

1,50

9,00
28,86

OB04.04

ml Rígola formada per peces prefabricades de formigó

Rígola formada per peces prefabricades de formigó,20x20x4 cm, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d' espessor, vertit des de camió.
ampliació v orera sortida façana oest

2

1,80

3,60

1

3,50

3,50
7,10

OB04.05

m

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
ampliació v orera sortida façana oest

2

1,800

3,600

1

3,500

3,500
7,10

RSN020

m² Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, real

Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual;
ampliació v orera sortida façana oest

2

1,800

3,600

1

3,500

3,500
7,10
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UXH010

m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas,

PARCIALS

QUANTITAT

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura
3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y
paseos, colocada a pique de maceta con mortero.
ampliació v orera sortida façana oest

1

1,800

3,500

6,300
6,30

SUBCAPITOL OB05 FUSTERIES
OB 05.09

u

Porta tallafocs EI2 60-C5 1 fulla de fusta tallafocs

Porta tallafocs de fusta homologada EI2 60-C5 d'una fulla 900x2100mm de llum i altura de pas. Inclossos els ferratges
PT1

3

3,00
3,00

OB 05.10

u

Porta 2 fulles de fusta 1680X2100

Porta de fusta de dues fulles 1680x2100mm de llum i altura de pas, amb barra antipànic. Part fixa de
30cm d'alçada i vidrieres de vidre laminat 3+3/8/3+3.
PTA1

1

1,00
1,00

OB 05.11

u

Porta 1 fulla de fusta 900x2100

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat
xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm,i
PI1

2

2,00
2,00

OB05.12

u

Porta 1 fulla de fusta 1090x2100

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 109 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat
xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm,i i barra antipanic.
PTA3

1

1,00
1,00

OB 05.02

u

Porta 1 fulla de fusta 1410x2100

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 141 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat
xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm i barra antipanic.
PTA4

1

1,00
1,00

OB 05.03

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb
3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
PTA2

1

1,00

PTA5

1

1,00
2,00

OB 05.05

u

SiC finestres amb vidre de càmara.

Finestra de dues fulles 1350x1500mm amb perfileria de fusta i vidre laminat amb càmera d'aire
3+3/8/3+3, sense persiana.
3

3,00
3,00

OB 05.06

u

Sanejament de fusteria interior existent

Sanejament i repàs de fusteria interior i exterior existents, per deixar-les en bon estat de conservació
i posterior pintat. Inclou ajustat, canvi de llistons de vidres i petit material, a justificar per part de la
D.F.
1

1,00
1,00

14 de julio de 2018
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OB 03.08

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Repassar fusteries de fusta del claustre

Repassar fusteries de fusta del claustre, a justificar per part de la D.F.
Claustre

4

4,00
4,00

SUBCAPITOL OB08 IMPREVISTOS
OB 08.01

pa Imprevistos

Imprevistos a justificar per part de la D.F.
Imprev istos

1

1,00
1,00

14 de julio de 2018
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QUANTITAT

CAPITOL RESTA FASE 2
SUBCAPITOL IC INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
APARTAT IC 01 INSTAL.LACIÓ RUIXADORS AUTOMÀTICS
IC 01.01

u

LLOC DE CONTROL RUIXADORS

Subministre e instal.lació de Lloc de Control ruixadors Accio Previa 3".
Lloc de control de ruixadors d’Acció Prèvia de Simple enclavament 3”.
Equip general per a la supervisió del manteniment de la pressió, donen aire o nitrogen a baixa pressió per a les canonades de ruixadors. Amb panells compressors d'aire. Mecanisme de manteniment
de pressió
LLoc de Control Ruix adors

1

1,00
1,00

IC 01.02

u

VALVULA DE PAPELLONA 3"

Subministre e instal.lació de Vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera
FM+UL Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera. Per regulació i seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar.
P test max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11.
Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL
VALVULA DE PAPELLONA 3 "

1

1,00
1,00

IC 01.03

u

COMPRESSOR

Subministre e instal.lació de COMPRESSOR MON. 20/25 2HP
Compressor

1

1,00
1,00

IC 01.04

u

DISPENSADOR MANTENIMENT

Subministre e instal.lació de dispensador de manteniment aire mod. C.
Dispensador Manteniment

1

1,00
1,00

IC 01.05

u

PRESSOSTAT ALARMA

Subministre e instal.lació de Pressòstat alarma PS10-1A 1 contacte. FM+UL. Pressòstat dissenyat
per a la detecció d'una condició de flux d'aigua en sistemes automàtics de ruixadors contra incendis
de canonades humides amb vàlvules de control d'alarma, canonada seca, preacció o vàlvules de diluvi. El PS10 també és adequat per proporcionar un senyal de supervisió de baixa pressió; ajustable
entre 0,27 i 1,03 bar. Interruptor de pressió amb 1 jocs de contacte PSDT. Pressió màxima del sistema 20.68 bar
Pressostat alarma

2

2,00
2,00

IC 01.06

u

SPRINKLER PENJAT K 80

Subministre e instal.lació de Sprinkler penjant 1/2" 68ºC K=80. Bronze. FM+UL.
Ruixador penjant de resposta ràpida. 68 ° C. Factor K= 80. Pressió treball 12 Bar. Pressió de prova
en fàbrica 34 Bar. Temperatura mínima ampolla -55 ° C. Ampolla vermella 3mm de vidre amb solució alcohòlica. Marc bronze, Deflector llautó, Rosca llautó, Seient ampolla coure, Segellat teflon, Coberta llautó. Acabat Bronze.
Sprinkler penjat K 80

145

145,00
145,00

IC 01.07

u

SPRINKLER MUNTAT K 80

Subministre e instal.lació de Sprinkler muntant 1/2" 68ºC K=80. Bronze. FM+UL. Ruixador muntant
de resposta ràpida. 68 ° C. Factor K = 80. Pressió treball 12 Bar. Pressió de prova en fàbrica 34
Bar. Temperatura mínima ampolla -55 ° C. Ampolla vermella 3mm de vidre amb solució alcohòlica.
Marc bronze, Deflector llautó, Rosca llautó, Seient ampolla coure, Segellat teflon, Coberta llautó.
Acabat Bronze.
Sprinkler muntat K 80

48

48,00
48,00

IC 01.08

u

CONNEXIÓ SORTIDA RUIXADOR 2"

Subministre e instal.lació de connexió sortida ruixador ½” (21,3mm) a tub de 2" (60,3mm)
13 de julio de 2018
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Connex ió sortida ruix ador 2"

107

PARCIALS

QUANTITAT

107,00
107,00

IC 01.09

u

ACOPLAMENT DIAMETRE NOMINAL 1 1/4" X 1/2"

Subministre e instal.lació d'acoplament diàmetre nominal 1 1/4" X 1/2"
Acoplament diàmetre nominal 1 1/4" X
1/2"

86

86,00

86,00
IC 01.10

u

VALVULA DE PAPELLONA 3" AMB VOLANT REDUCTOR

Subministre e instal.lació de vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera
FM+UL.
Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera. Per regulació i
seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P test
max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11. Disc
EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL
Vàlv ula de papellona 3 " amb v olant
reductor

2

2,00

2,00
IC 01.11

u

VALVULA DE TEST I DRENATGE 1 1/4"

Subministre e instal.lació de vàlvula de test i drenatge 1 1/4".
Vàlvula Test&Drain 1+1/4" DN32 Permet buidatge per realitzar les proves de posta en marxa i manteniment de la instal·lació i prova de test de punt més desfavorable amb descàrrega equivalent a ruixador K80. Rosca NPT. Presión de treball 20,7 bar. Tancament positiu. Una sola maneta. Connexió roscada per manòmetre. Orifici resistent a les interferències instal·lat permanentment. Cos bronze, bola bronze cromat. Maneta acer.
Valv ula de test i drenatge1 1/4"

2

2,00
2,00

IC 01.12

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 3 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 3 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
TUB GALVANITZAT EXTREMS
RANURATS DIN 2440 3 "

1

120,00

120,00

120,00
IC 01.13

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 1/2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 1/2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
TUB GALVANITZAT EXTREMS
RANURATS DIN 2440 2 1/2 "

1

42,00

42,00

42,00
13 de julio de 2018
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IC 01.14

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
TUB GALVANITZAT EXTREMS
RANURATS DIN 2440 2 "

1

108,00

108,00

108,00
IC 01.15

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 1 1/4 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 1 1/4 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
TUB GALVANITZAT EXTREMS
RANURATS DIN 2440 1 1/4 "

1

198,00

198,00

198,00
IC 01.16

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 3" DIAMETRE 88'9 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 3" Ø88,9mm junta EPDM.
ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 3"
DIAMETRE 88'9 mm

40

40,00

40,00
IC 01.17

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 2" DIAMETRE 60'3 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 2" Ø60,3mm junta EPDM.
ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 2"
DIAMETRE 60'3 mm

28

28,00

28,00
IC 01.18

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1 1/2" DIAMETRE 48'3 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 1 ½" Ø48,3mm junta EPDM
ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1
1/2" DIAMETRE 48'3 mm

50

50,00

50,00
IC 01.19

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1 1/4" DIAMETRE 42'4 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 1 ¼" Ø42,4mm junta EPDM
ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1
1/4" DIAMETRE 42'4 mm

144

144,00

144,00
IC 01.20

u

DERIVACIÓ SORTIDA RANURADA 3" A 2 "

Subministre e instal.lació de derivació sortida ranurada 3" a 2" Ø88,9 x 60,3mm, derivació per a
instal·lacions contra incendis de canonada ranurada. color vermell.
Deriv ació sortida ranurada 3" a 2"
13 de julio de 2018
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PARCIALS

QUANTITAT
9,00

IC 01.21

u

DERIVACIÓ SORTIDA RANURADA 3" A 1 1/4 "

Subministre e instal.lació de derivació sortida ranurada 3" a 1 ¼" Ø88,9 x 42.4mm. derivació per a
instal·lacions contra incendis de canonada ranurada. color vermell.
Deriv ació sortida ranurada 3" a 1 1/4"

44

44,00
44,00

IC 01.22

u

TAP PINTAT 2 "

Subministre e instal.lació de tap pintat 2" Ø60,3m.
Tap per a instal·lacions de canonades contraincendis de canonada ranurada. color vermell.
Tap pintat 2 "

9

9,00
9,00

IC 01.23

u

TAP PINTAT 1 1/4 "

Subministre e instal.lació de tap pintat 1 ¼" Ø42,4mm
Tap per a instal·lacions de canonades contraincendis de canonada ranurada. color vermell.
Tap pintat 1 1/4"

44

44,00
44,00

IC 01.24

u

POT LUBRICANT

Bote lubricante 907GR Vitaulic.
Pot lubricant

2

2,00
2,00

IC 01.25

u

TAP PINTAT 1 1/2 "

Subministre e instal.lació de tap pintat 1 ½" Ø48,3mm. Tap per a instal·lacions de canonades contra
incendis de canonada ranurada. color vermell.
Tap pintat 1 1/2"

12

12,00
12,00

IC 01.26

m

ENTRADA ESCOMESA

Subministre i instal.lació de canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre, col.locada en rasa, incloent-hi la mateixa, essent de 80 cms de fomndària per 30 cms d'amplada, amb sorra i acabat amb 20
cms de formigó.
ENTRADA ESCOMESA

1

12,00

12,00
12,00
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APARTAT IC 02 INSTAL.LACIÓ BOQUES D'INCENDI
IC 02.00

u

VALVULA DE BOLA 2 "

Subministre e instal.lació de vàlvula de bola. Rosca standard BSP DIN2999. Pressió màxima de
treball 30atm. Temperatura -20ºC a 180ºC. Cos i lateral de llautó forjat. Bola, volandera, eix i femelles de Llautó. Seient i premsa PTFE. Funda maneta de Polietilè.
Valv ula de bola 2 "

1

1,00
1,00

IC 02.01

u

BOCA D'INCENDIS BIE 25 mm

Subministre e instal.lació de BIE-25 amb presa adicional 45 mm, amb porta cega 680x650x180
Plus. Vermella. Boca d'incendis equipada, formada per armari amb porta cega pintada, amb frontisses i tancament ràpid amb precinte de seguretat, debanadora d'alimentació abatible amb sistema d'orientació. Norma UNE-EN/671-1 680 x 650 x 180 mm. Vàlvula de bola amb manòmetre i llança
amb 20 metres de mànega SATUR de 25 mm. Homologada per AENOR.
Boca d'incendis BIE 25 mm

4

4,00
4,00

IC 02.02

u

ADAPTADOR ROSCAT/RANURAT 1+1/2"

Subministre e instal.lació d'adaptador roscado/ranurado 1+1/2" Galva
ADAPTADOR ROSCAT/RANURAT
1+1/2"

4

4,00

4,00
IC 02.03

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
Tub galv anitzat d'ex trems ranurats
DIN 2440 2"

1

24,00

24,00

24,00
IC 02.04

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 1 1/2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 1 1/2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
Tub galv anitzat ex trems ranurats DIN
2440 1 1/2"

1

108,00

108,00

108,00
IC 02.05

u

VÀLVULA RETENCIÓ 3"

Subministre e instal.lació de Vàlvula de retenció de 3" ranurada FM&UL.
Valv ula de retenció de 3 "

1

1,00
1,00
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IC 02.06

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

VÀLVULA DE PAPELLONA 3"

Subministre e instal.lació de Vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera
FM+UL
Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera. Per regulació i
seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P test
max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11. Disc
EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL.
v ALVULA DE PAPELLONA 3 "

1

1,00
1,00

APARTAT IC 03 EXTINTORS
IC 03.01

u

EXTINTORS

Subministre e instal.lació d'extintors de pols de 6 kgs, amb en corresponent pictograma.
Ex tintors

7

7,00
7,00

APARTAT IC 04 DETECCIÓ I ALARMA
IC 04.01

u

CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDI

Subministre e instal.lació de Central de detecció d'incendi analògica de 1 llaç CONEXA
Central de detecció d'incendi analògica de 1 llaç no ampliable amb capacitat per a bateries de 7
Ah.Targeta opcional de comunicació per permetre el control remot i la integració amb altres sistemes.
Teclat que permet la personalització de l'idioma que es precisi, un display de 4x40 caràcters oferint
tota la informació necessària a força de menús i submenús, de fàcil navegació a través del teclat de
control. Leds d'estat del sistema, i els 20 leds d'alarma i avaria de les diferents zones. Pot instal·lar-se en xarxa fins 32 centrals o repetidors. Registre històric de 4.000 esdeveniments. 250 elements per llaç sense polaritat. Fins a 50 sirenes per llaç. Relé d'alarma i Avaria. 2 Sortides de Sirenes monitoritzades. Sortida auxiliar de 24V. Homologació EN54-2 i EN54-4..
CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDI

1

1,00
1,00

IC 04.02

u

BATERIA 12 V 7AH

Subministre e instal.lació bateria 12V 7Ah. Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm.Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides: 151X65X101mm.
Inclós ecotaxa.
BATERIA 12 V 7AH

2

2,00
2,00

IC 04.04

u

SIRENA EXTERIOR

Subministre e instal.lació de Sirena exterior 24V 2h. Plana Fabrega., llum vermella.+tapa model Ultra Sirena piezoelèctrica amb flash per a aplicacions exteriors. Fabricada en ABS de color vermell i
flash de color vermell. Formada per un transductor piezoelèctric d'alta efectivitat i leds d'alta lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Connexions per sirena i flash separades, programable
en funció del tipus de senyal de la font d'activació mitjançant 4 jumpers (aplicar / treure positiu o negatiu). Grau de protecció IP65. Potència acústica (84 dB a 3 metres). Consum de 250 mA. Dos tipus de so. Temps de funcionament i cicles preestablerts i seleccionables mitjançant jumper per adaptar-los a les necessitats de les diferents poblacions. Tensió d'alimentació a 24V (Inclou mòdul convertidor de tensió de 24V a 12V). Dimensions: 330 x 190 x 90 mm.
SIRENA EXTERIOR

1

1,00
1,00

IC 04.05

u

TARGETA PASSAREL.LA

Subministre e instal.lació de Targeta passarel.la convencional-llaç analògic.
Permet la comunicació de les alarmes i avaries de la central convencional (a la qual es connecta) a
través del llaç analògic a una central analògica
TARGETA PASSAREL.LA

1

1,00
1,00
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IC 04.06

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

DETECTOR OPTIC-TERMIC

Subministre e instal.lació de Detector òptic-tèrmic analògic SENATO-2.0 El detector SENATO-2.0
està basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un emissor i
un receptor d'infrarojos. La càmera està protegida amb una reixa que evita l'entrada de brutícia i insectes. Incorpora també algoritmes de compensació de la brutícia de la cambra, que evita falses alarmes per brutícia i retarda el manteniment de l'equip. Aquest detector també incorpora un sensor de
temperatura, que li permet detectar increments de temperatura ràpids en un temps concret, també li
permet detectar una temperatura major o igual a 58ºC, en ambdós casos el detector també entrarà en
estat d'alarma. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per a la seva connexió. Direccions
des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 60 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 12 metres.
Certificat CPD EN54-7 i EN54-5.
DETECTOR OPTIC-TERMIC

60

60,00
60,00

IC 04.07

u

BASE DE CONNEXIO

Subministre e instal.lació de Base de connexió BCSENA-2.0. Base de connexió per a tots els detectors del sistema convencional i sistema analògic. Color blanc, a més aquesta proveït d'un sistema
antirobatori que ens permet bloquejar el cap del detector, és necessària una eina per a la seva extracció. Contacte per pilot remot. Altura 5 mm x Ø100 mm
BASE DE CONNEXIO

60

60,00
60,00

IC 04.08

u

POLSADOR ANALOGIC

Subministre e instal.lació de Polsador analògic rearmable amb aïllador Polsador de tipus rearmable
amb aïllador. Incorpora tapa de protecció opcional. Disposa de clau per a prova de manteniment.
Connexió a dos fils sense polaritat. Alimentació directa al llaç. Connexió mitjançant regletes extraïbles, facilitat de connex a bornes. Certificat CPD EN54-11. L'aïllador és un mòdul que protegeix el
sistema de curtcircuits en el llaç, la seva funció és desconnectar el tram de llaç comprès entre els 2
aïlladors més pròxims al curtcircuït, permetent que la resat del llaç funcioni correctament.
POLSADOR ANALOGIC

6

6,00
6,00

IC 04.09

u

SUPLEMENT MUNTATGE TUB

Suplement per a entrada a tub vist SETUB-2.0 Suplement de muntatge per a tub vist dels detectors
analògics i convencionals. Permet la inserció per a 4 conductes de 20 mm.Plàstic ABS blanc.
Adaptable a base BCDEVO i BCSENA
SUPLEMENT MUNTATGE TUB

60

60,00
60,00

IC 04.10

u

SIRENA ANALOGICA

Subministre e instal.lació de Sirena analògica + aïll. IP65 24V amb flash Sirena amb flash direccionable amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 volums configurables (Baix, Mitjà, Alt). Potència acústica 76 dBA a 117 dBA depenent del to seleccionat. Ocupa
una adreça al llaç. Color vermell. Ús d'interior i exterior. IP65. Base alta per a entrada de tub vist.
Dimensions: 100 x 75 mm
SIRENA ANALOGICA

5

5,00
5,00

IC 04.11

u

MODUL ANALOGIC

Subministre e instal.lació de Mòdul Analògic de 2 Entrades 2 Sortides de Relé lliure de tensió El mòdul proporciona 2 entrades tècniques i 2 sortides de relés lliures de tensió, les entrades poden ser
usades per a la supervisió de qualsevol esdeveniment que es vulgui tenir controlat, i les sortides poden es usades com un interruptor d'un circuit perifèric al sistema de detecció de incendi. En tots els
casos els mòduls actuen de forma independent, sent possible assignar maniobres específiques a cadascuna de les entrades i sortides. Els mòduls s'alimenten directament des del llaç.Les entrades tècniques poden ser configurables mitjançant micro interruptor depenent si es vol controlar una entrada
NC o NA. També es pot configurar la supervisió o no supervisió de l'entrada tècnica.
MODUL ANALOGIC

2

2,00
2,00
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IC 04.12

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

FONT D'ALIMENTACIO

Subministre e instal.lació de Font d'alimentació commutada supervisada 24V 2,5A Font d'Alimentació
supervisada muntada en caixa metàl·lica. Corrent màx2, 5A a 27,6V. Dimensions (Amp x Al x F):
383 x 408 x 97 mm . Necessita 2 bateries de 12V-7A (no incl)
FONT D'ALIMENTACIO

1

1,00
1,00

IC 04.13

u

BATERIA 12 V

Subministre e instal.lació de Bateria 12V 7Ah. Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm.
Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams.
Mides:
151X65X101mm
BATERIA 12 V

2

2,00
2,00

IC 04.15

m

CABLEJAT ELECTRIC

Subministre e instal.lació de Cable RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5
CABLEJAT ELECTRIC

1

6,00

6,00
6,00

IC 04.16

m

CABLEJAT DETECCIO

Subministre e instal.lació de Cable detecció d'Incendi 2x1,5 mm2 Resistent al Foc taropnja (rotlles
100m) CPR Cca Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens,Altament resistent al foc durant 90 '(AS +) PH90, segons EN50200. Conductor Coure Polit flexible Classe 5 segons la norma
EN 60228. Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc. Colors Vermell i Negre. Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS) ignífuga Color
exterior: Taronja. Rmax <13.3 Ù / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF
CABLEJAT DETECCIO

1

550,00

550,00
550,00

IC 04.17

m

TUB COARRUGAT FLEXIBLE

Subministre e instal.lació de Tub corrugat flexible M-25 LSOH amb guía
TUB COARRUGAT FLEXIBLE

1

100,00

100,00
100,00

IC 04.18

u

MANAGUET UNIÓ

Subministre e instal.lació de Maneguet unió corrugat flexible M20 PVC
MANAGUET UNIO

55

55,00
55,00

IC 04.19

m

TUB RIGIT PVC

Subministre e instal.lació de Tub rígid PVC M-20
TUB RIGIT PVC

1

210,00

210,00
210,00

IC 04.20

u

SUPORT

Subministre e instal.lació de SUPPORT P/ TUBE M20 RIGIDE/FLEXIBLE
SUPORT

139

139,00
139,00

IC 04.21

u

MANGUITO UNIO

Subministre e instal.lació de MANGUITO UNION EN T M-20 INSPE
MANGUITO UNIO

21

21,00
21,00

IC 04.22

u

CAIXA ESTANCA

Subministre e instal.lació de Caixa de connexió. Certificació CE. Caixa estanca 80x80x44 mm. Tapa de tancament a pressió. Amb 5 cons de mètrica 25. Grau IP54.
CAIXA ESTANCA

55

55,00
55,00
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IC 04.23

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CENTRAL INCENDIS CONVENCIONAL

Subministre e instal.lació de Central d'incendi convencional de 3 zones de detecció + 1 zona d'extinció La Central convencional d'extinció és una solució compacta per a un sistema de detecció i extinció. Composta per dos blocs, un bloc de detecció i un bloc d'extinció. El bloc de detecció disposa de
tres zones convencionals, el bloc d'extinció consta de les funcions pròpies d'un sistema d'extinció
d'un risc. Inclou el control de l'activació de l'ampolla i del rètol, així com el control manual del procés
d'extinció. També permet la supervisió de l'ampolla d'extinció i indica l'estat del procés d'extinció mitjançant dues sortides de sirenes. Control de l'àrea mitjançant la vigilància de la porta del recinte i el
control de la ventilació. Panell frontal de la central amb indicadors de l'estat del sistema, un visualitzador del compte enrere fins a l'activació de l'extinció i dos selectors per commutador de clau per a la
manera de funcionament i el bloqueig.
CENTRAL D'INCENDIS
CONVENCIONAL

1

1,00

1,00
IC 04.24

u

BATERIA 12 V

Subministre e instal.lació de Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm. Especificacions:
Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides: 151X65X101mm
BATERIA 12 V

2

2,00
2,00

IC 04.26

u

POLSADOR D'ATURADA

Subministre e instal.lació de Polsador d'aturada d'extinció rearmable. Color blau. Amb clau de prova,
muntatge en superfície. Inclou tapa de protecció. Utilització a interior. Inclou resistència de 100 Ohm
-2w. Dimensions 98x98x48 mm. Certificat CPR EN54-11
POLSADOR D'ATURADA

1

1,00
1,00

IC 04.27

u

POLSADOR DE DISPARAMENT

Subministre e instal.lació de Polsador de disparament d'extinció rearmable. Color groc. Amb clau de
prova, muntatge en superfície. Inclou tapa de protecció. Utilització a interior. Inclou resistència de 100
Ohm -2w. Dimensions 98x98x48 mm. Certificat CPR EN54-11
POLSADOR DE DISPARAMENT

1

1,00
1,00

IC 04.28

u

CARTELL D'EXTINCIO

Subministre i instal.lació de Cartell d'extinció i evacuació segons plànols
CARTELL D'EVACUACIÓ

16

16,00

CARTELL D'EXTINCIÓ

18

18,00
34,00

IC 04.29

u

DISPOSICIÓ DEL SERVEI

Disposició del servei i material auxiliar.
DISPOSICIÓ DEL SERVEI

1

1,00
1,00
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APARTAT IC 05 ALTRES
IC 05.01

u

CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS

Certificació de la instal.lació contra-incendis (ruixadors + BIES + Detecció i alarma + extintors) signat per instal.lador autoritzat.
CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
CONTRA INCENDIS

1

1,00

1,00
IC 05.02

u

COLLARINS INTUMESCENTS PER CANONADES

Subministre i instal.lació de collarins intumescents per canonades de baixants d'aigües pluvials i fecals.
COLLARINS INTUMESCENTS PER
CANONADES

11

11,00

11,00

SUBCAPITOL EL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
APARTAT 01.01 Conductors
C001.02

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x16+16 LLiure d'halogens

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, de secció 4x16 + 16 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubulat, incloent els
terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
De C.G.P. a Comptador

1

3,00

3,00

De Comptador a Q.G.D.

1

20,00

20,00
23,00

C001.15

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x2'5+2'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, de secció 4x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de tub de ferro, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
De Q.G.D. Sortida 1

1

40,00

40,00

De Q.G.D. Sortida 2

1

18,00

18,00

De Q.G.D. Sortida 4

1

18,00

18,00

De Q.G.D. Sortida 5

1

82,00

82,00

De Q.G.D. Sortida 7

1

12,00

12,00

De Q.G.D. Sortida 8

1

24,00

24,00

De Q.G.D. Sortida 10

1

48,00

48,00

De Q.G.D. Sortida 11

1

58,00

58,00
300,00

C001.16

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x2'5+2'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, de secció 2x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de tubulat, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Total

1

928,00

928,00
928,00

C001.17

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x1'5+1'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, de secció 2x1'5+1'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de tub de ferro, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Total

1

525,00

525,00
525,00

C001.19

m

Conductor FTP categoria 6

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de FTP de categoria 6, per la instal.lació
desde rack a cada presa RJ-45, incloent els tubulars, fixacions i altres.
Total

1

192,00

192,00
192,00
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AMIDAMENTS
CODI

RESUM

C001.10

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Conductor Cu nu,1x50mm2, soterrat

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, soterrat per la
rasa d'entrada de la Línea de Derivació Individual, incloent les connexions, (a justificar)
Xarx a de Terres

1

50,00

50,00
50,00

C001.11

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Safata

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, instal.lat superficialment a sobre de les safates per a la posada a terres de la instal.lació, i d'enllaç entre els quadres secundaris, incloent les connexions.
Total

1

110,00

110,00
110,00

C001.12

u

Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra, unida amb el
conductor despullat de posada a terres mitjançant soldadura aluminotèrmica (a justificar)
Piqueta de posada a terres.

6

6,00
6,00

06.02.2

pa instal.lacio interior de fontaneria

Subministrament, instal.lació i connexionat de la instal.lació de fontaneria, d'acord amb la documentació grafica adjunta, incloent;
- Instal.lació d'entrda soterrada amb canonada de polietilè soterrat de 32 mm de diàmetre.
- Intal.lació interior amb canonada de polietilè reticular de 32 mm.
- conjunt de valuvules .
- Connexió de les dues piques.
instal.lacio interior de fontaneria

1

1,00
1,00

APARTAT 01.02 Canalitzacions
EL 02.02

ml CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSSIC PER ENLLUMENAT ( 3 metres)

Subministre e instal.lació de carril trifássic universal per suspendre en forjat, de la marca comercial
LAMP (o similar) fabricat en extrusió d'alumini, de 3 metres de longitud de 3 circuits independents
més el neutre i presa de terres, de color negre, suspès amb cable d'acer, incloent les subjeccions i
unions amb altres carrils.
Carril electrificat per enllumenat de 3
metres

56

3,00

168,00

168,00
EL 02.03

ml CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSSIC PER ENLLUMENAT ( 2 metres)

Subministre e instal.lació de carril trifássic universal per suspendre en forjat, de la marca comercial
LAMP (o similar) fabricat en extrusió d'alumini, de 2 metres de longitud de 3 circuits independents
més el neutre i presa de terres, de color negre, suspès amb cable d'acer, incloent les subjeccions i
unions amb altres carrils.
Carril electrificat per enllumenat de 2
metres

2

2,00

4,00

4,00
EL 02.04

u

CANAL METAL.LICA SEGA SENSE TAPA (300x100) mm

Subministre e instal.lació de canal metàl.lica opaca cega, sense tapa, de (300 x 100) mm, incloent
les subjeccions i suportacions, totalment instal.lada i col.locada segons els planells adjunts.
Canal metàl.lica sega sense tapa

110

110,00
110,00
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AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

APARTAT 01.03 Lluminàries
I001.01

u

LLuminària de Superficie Nix IP-65 1x58 w

Subministrament i col.locació de lluminària de superfície amb grau de protecció IP-65, model Nix de
troll o similar, amb pantalla fluorescent de 58 W, reflector de xapa d'acer esmeltat i difusor de metacrilat amb equip electrònic i precablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització.
Locals

3

3,00

Magatzems

4

4,00
7,00

EH6EMERG1

u

LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, SUPERFICIE

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat 260 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastada a fals sostre. SAGELUX CLASSICA CL-250 NP
FL6W (o similar equivalent).
Locals

4

4,00

Claustre

1

1,00

Magatzems

3

3,00

Audiov isual i taller

2

2,00
10,00

I001.02

u

LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, EN CARRIL

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat 260 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastada a fals sostre. SAGELUX CLASSICA CL-250 NP
FL6W (o similar equivalent)
Claustre
Ex posició

12

12,00

5

5,00
17,00

EG73DETWC

u

INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A ENCA

Interruptor detector de moviment, de tipus universal,de supeficie, 360º detecció i 230 V de tensió d'alimentació, amb ajust temps de desconnexió, amb sensibilitat lumínica d'activació, preu mitjà.
ORBIS DICROMAT (o similar equivalent)
Inclou part proporcional de cablejat i canalització.
sales

2

2,00

Magatzem

2

2,00

Entrada

1

1,00
5,00

I001.03

u

LLuminaria suspesa entrada

Subministrament i col.locació de lluminària suspesa del model FIL de LAMP (o similar equivalent),
de 1'5 metres de llargaria, amb reflector de xapa d'acer esmeltat i difusor de metacrilat amb equip
electrònic i precablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització, i unions.
Entrada recinte

3

3,00
3,00

I001.04

u

LLuminaria suspesa sala audiovisual

Subministrament i col.locació de lluminària decorativa suspesa, amb la làmpada vista penjada del
cablejat, incloent el cablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització. Mod. Tubular de Troll o similar.
sala audiov isual

10

10,00
10,00
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AMIDAMENTS
CODI

RESUM

I001.05

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Campana metàl.lica suspesa

Subministrament i col.locació de campana metàl.lica suspesa, amb la làmpada tipus led, incloent el
cablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització. Mod.Saturn de Troll o similar
Taller didactics

12

12,00
12,00

I001.06

u

Projector en carril

Subministrament i col.locació de projector amb lluminaris tipo LED a col.locar en carril d'enllumenat.
Inclou els accessoris i unions. Mod. Imag de Lamp o similar
Projectos Led en carril

75

75,00
75,00

APARTAT 01.04 Quadres
Q00008

u

Ninxol d'obra civil per la CS, CGP i Equip de mesura

Construcció d'un mòdul d'obra civil per a l'ubicació de l'equip de mesura, la Caixa Genaral de Protecció i la Caixa de seccionament, amb la instal.lació de dos tubulars de 160 mm de diàmetre a 70
centímetres de fondària, portes metàl.liques amb ventilació, pany "gis de companyia", ect, segons
les especificacions dels planols adjunts
Nix ol d'obra civ il

1

1,00
1,00

Q00001

u

Caixa General de Protecció

Subministrament i col·locació de la Caixa General de Protecció amb fussibles de 100 ampers, instal.lada en un mòdul junt amb la Caixa de seccionament.
Caix a gerel de protecció

1

1,00
1,00

Q000024

u

Equip de mesura

Subministrament i col·locació de l’armari de comptadors, essent un conjunt de mesura tipus “TMF-1”,
amb comptador multifunció verificat pels laboratoris de la companyia distribuidora del servei, totalment
instal.lat i en funcionament.
Equip de Mesura

1

1,00
1,00

Q000025

u

Caixa de Comprovació de Terres

Subministrament i col·locació de caixa de comprovació de terres.
General

1

1,00
1,00

Q00002

u

Quadre General de Distribució

Subministrament, col·locació, anclatge i connexionat d'armari pefabricat en xapa d'acer, per muntatge
sobre bancada, amb portes transparents i bastidor intern abatible amb bisagres tipo PRISMA PLUS
P de SHNEIDER o similar.
El quadre es subministrarà complert, corresponent al QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ,
d'acord amb les prescripcions del planell adjunt amb tot el seguit d'equips i elements de protecció,
maniobra i mesura allà indicats, tals som interruptors automàtics magnetotèrmics, diferencials, ect, de
fabricació SCHNEIDER o similar, i amb les plaques indicadores dels circuiïts, la codificación interna
de cada component i el cablejat.
El quadre ha de disposar de la barra de posada a terres, embarrats generals amb pletina de coure,
instrumenmtació digital, il.luminació interior, regletes de borns, i les proves de recepció i en obra.
Cal dir que caldrà deixar la previsió d'espai disponible del 15 % .
Quadre General de Distribució

1

1,00
1,00
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

APARTAT 01.05 Unitats terminals
T001.01

u

Conjunt polsadors per enceses enllumenat carrils

Suministre i instal·lació de conjunt de caixa amb 12 polsadors lluminosos per l'encesa de les lluminàries dels carrils trifàssics.
Inclou part proporcional de cablejat (multifilar fins a quadre elèctric) i canalització.
Claustre

1

1,00

Sala ex posicions

1

1,00
2,00

T001.02

u

Commutador-Interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 Ampers

Subministrament i col·locació commutador - interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 ampers, 230
volts, model PLEXO Ref.91605 de la marca LEGRAND o similar equivalent amb tots els elements
de fixació i connexionat necessaris per la seva instal·lació,
Sales

2

2,00

Audiov isual i taller

2

2,00

Magatzem

1

1,00
5,00

T001.03

u

Presa de corrent schuko de 16 Ampers

Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra
de 16 ampers , 230 volts, de la seria LIGHT TECH de BTICINO o similar equivalent, inclòs caixa
universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, amb tots els elements de fixació i connexionat necessaris per la seva instal·lació.
Sales tècniques

4

4,00

Claustre

24

24,00

Sala ex posicions

22

22,00

Tallers didactics i audiov isual

10

10,00

Magatzems

8

8,00

Entrada

2

2,00
70,00

PUNTTREBALL

u

Punt de treball - torreta

Suministre i instal·lació de torreta, a col.locar a sota de la taula del taller didàctics, comprenent;
-. 2 endolls schuko blancs
-. 2 endolls schuko vermells (sense SAI)
-. 2 preses RJ45
Totalment muntada i en funcionament. Inclou treballs d'obra civil i canalitzacions necessàries per connectar el punt de treball amb la instal·lació elèctrica projectada
Punt de treball - Torreta

2

2,00
2,00
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RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

APARTAT 01.08 Altres
01.08.01

pa Concertació del subministre elèctric

Sol.licitud de concertació del subministre elèctric, a pagar a la companyia distribuidora d'electricitat.
Concertació del subministre elèctric

1

1,00
1,00

01.08.02

kw Contractació del subministre elèctric

Contractació del subministre elèctric amb la companyia comercialitzadora (a justificar).
Contractació del subministre elèctric

43,64

43,64
43,64

01.08.03

pa Butlletins instal.lació elèctrica

Butlletins de la instal.lació elèctrica signats per instal.lador autoritzat
Butlletins instal.lació elèctrica

1

1,00
1,00

SUBCAPITOL ESP INSTAL·LACIONS ESPECIALS
APARTAT MG ESPECIALS
SUBAPARTAT MG1 ALTAVEUS
MG.1

U

Altaveus difusors de sostre

Suministre i instal·lació de altaveu difusor de sostre de (6W).
Inclou part proporcional de suportació, cablejat i canalització necessaria fins a la connexió.
Totalment instal·lat i en funcionament..
Audiov isual

2

2,00

Sala d'ex posicio 1

2

2,00

Zona entrada claustre

2

2,00
6,00

SUBAPARTAT MG2 RACK
MG2.1

U

Rack

Suministre i instal·lació de rack mural ubicat a la sala de control segons plànols adjunts de
(90x80x60) cm.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
Rack

1

1,00
1,00

SUBAPARTAT MG3 PROJECTORS
MG3.1

U

PROJECTORS

Suministre i instal·lació d'un equip de projecció, incloent:
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x768).
Tecnologia LCD. Contrast:500:1 Rati de protecció:1.5-1.8:1. Relació
aspecte:4:3. Vida llum:4.000
- Pantall manual enrollable de 3.000x1.690 mm.
- Modul de connexió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat, i connexions.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
SALA AUDIOVISUAL

1

1,00

SALA EXPOSICIONS

1

1,00

ZONA ENTRADA CLAUSTRE

1

1,00
3,00
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

SUBAPARTAT MG4 SEGURETAT
MG4.1

U

SEGURETAT

Suministre i instal·lació d'instal.lació de seguretat comprenent;
- Central de seguretat.
- 4 detectors volumètrics anti intrusió.
- Cablejat, configuració i altres.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
instal.lació de seguretat

1

1,00
1,00

SUBCAPITOL AI INSTAL·LACIÓ AIGUA
APARTAT 06.02 Altres
06.04.2

pa Butlleti instal.lador

Realització del butlleti d'aigua per part de l'instal.lador autoritzat
Butlleti instal.lador

1

1,00
1,00

06.04.3

pa Contractació subministre d'aigua

Contractació del subministre d'aigua a l'empresa distribuidora d'aigua de la zona (a justificar).
Contractació subministre d'aigua

1

1,00
1,00

SUBCAPITOL OB03 REVESTIMENTS
OB 03.01

* m2 PINTAT DE BIGUES DE FUSTA

Pintat de bigues de fusta i ferro amb esmalt sintètic i
revoltons de guix entre bigues amb pintura tixotròpica
aïllant per treure les taques del sostre, de la sala gran
d'exposició.
Pintat de bigues de fusta

1

1,00
1,00

OB 03.04

* m2 PROTECCIÓ AL FOC ESTRUCTURA METÀL.LICA

Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica
corresponent a jàsseres mitjançant pintura intumescent
de color blanc, aplicació a pistola airless de successives
mans fins aconseguir el gruix necessari per obtenir una
estabilitat portant al foc de 90' (R90), amb la garantia de
producte i aplicació realitzat per l'empresa aplicadora.
(No inclou certificat per empresa d'inspecció i control).
Notes: Cal tenir em compte que en gruixos elevats
l'acabat de la pintura intumescent no és un acabat
uniforme esteticament, com pot ser un esmalt. Acabat
similar a la pell de la taronja.
8

6,70

0,54

28,94

1

40,00

0,50

20,00

1

10,00

0,60

6,00

1

7,00

0,66

4,62

1

7,00

0,65

4,55

7

14,50

0,60

60,90

3

7,10

0,63

13,42
138,43

OB 03.03

* m2 LIJAR I TRACTAMENT DE PROTECCIÓ OXIDACIÓ

Lijar i tractament de protecció de l'estructura metàl.lca contra l'oxidació.
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1

10,00

0,60

6,00

1

7,00

0,66

4,62

1

7,00

0,65

4,55

7

14,50

0,60

60,90

3

7,10

0,63

13,42

QUANTITAT

138,43
OB 03.05

* m² PROTECCIÓ AL FOC BIGUES DE FUSTA

Protecció contra el foc de bigues de fusta mitjançant
pintura intumescent de color blanc, aplicació a pistola
airless de successives mans fins aconseguir el gruix
necessari per obtenir una resistència al foc mínima C-s2, d0
Inclòs mà d'obra, proteccions, desplaçaments i mitjans
elevadors..
Entrada
Sala ex posicion

49,77

49,77

307,17

307,17
356,94

OB 03.008

* m2 PINTAT AMB VERNÍS DE LES BIGUES DEL CALUSTRE

Lijar i pintar amb vernís de les bigues de fusta del claustre per tal d'obtindre com a mínim una reacció
al foc C-s2, dO.
34

3,70

0,60

75,48

2

2,93

0,60

3,52

2

2,20

0,60

2,64

2

1,30

0,60

1,56

2

0,70

0,60

0,84

34

3,27

0,60

66,71

2

2,46

0,60

2,95

2

1,53

0,60

1,84

2

0,70

0,60

0,84

26

3,60

0,60

56,16

26

3,20

0,60

49,92

2

2,91

0,60

3,49

2

2,16

0,60

2,59

2

1,40

0,60

1,68

2

0,70

0,60

0,84

2

2,50

0,60

3,00

2

1,80

0,60

2,16

2

1,20

0,60

1,44

2

0,60

0,60

0,72

1

4,90

0,60

2,94

1

5,20

0,60

3,12

1

5,11

0,60

3,07

1

4,95

0,60

2,97
290,48

OB 03.06

* m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Sectoritzacions foc

bar

1

7,92

4,25

2

0,85

4,25

33,66
7,23

5

1,50

4,25

31,88

1

7,54

4,25

32,05
104,82

OB 03.07

m2 Pintat de parament vertical + horitzontal interior.

Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat.
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Sala ex posició 1

1

93,71

4,25

398,27

Magatzem

1

35,00

4,25

148,75

Audio v isuals

1

16,70

4,25

70,98
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AMIDAMENTS
CODI

RESUM
Sala ex posició 2

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

1

205,15

4,25

871,89

-32

2,10

3,00

-201,60

Recepció

1

22,40

4,25

95,20

Distribuidor

1

21,00

4,25

89,25

Guix eta

1

10,12

4,25

43,01

Magatzem 1

1

21,26

4,25

90,36

Sala instal.lacions

1

18,60

4,25

79,05

Escala ev acuació

1

19,52

4,25

82,96

QUANTITAT

1.768,12

SUBCAPITOL SSEE AIGUERA
OB 06.01

* u

Aigüera

SIC d'aigüera acer inox, 2 cubetes de 600x490 de la casa Roca o similar amb aixeta cromada de
cany alt. P.p. de rases en paret i posterior tapat i enguixat, sanejament amb tub de PVC diàm 50 i
connexió a l'escomesa de clavegueram. Totalment instal·lat i en funcionament.

Aiguera

1

1,00
1,00

SUBCAPITOL SS SEGURETAT I SALUT
APARTAT 08.01 SEGURETAT I SALUT
RYJXGJNVBN

pa SEGURETAT I SALUT

Seguretat i salut de l'obra.
Seguretat i salut

1

1,00
1,00

SUBCAPITOL IM IMPREVISTOS
APARTAT IM.0001 Imprevistos
YKJHKFJHK

pa Imprevistos

Imprevistos a justificar per part de la D,F.
Imprev istos

1

1,00
1,00

13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,26

185,65

790,87

4,80

185,65

891,12

9,06

107,25

971,69

1,14

24,67

28,12

3,50

1,21

4,24

2,84

9,81

27,86

TOTAL SUBCAPITOL OB01 ENDERROCS .....................................

2.713,90

CAPITOL OB FASE 1
SUBCAPITOL OB01 ENDERROCS
OB 01.05

* m3 Enderroc de mur de façana.

Enderroc de mur de façana de varis gruixos amb mitjans manuals i mecànics. Inclús càrrega de runes
a contenidor.

OB 01.06

Tanca posterior ex terior façana nord i
nou pas comptadors

2

1,40

2,50

0,30

2,10

Sortides façana oest

1

1,20

2,00

0,90

2,16

* m3 Enderroc de paret i portes armari comptadors

Enderroc de paret i portes d' armari de comptadors elèctrics existents, amb mitjans manuals. Inclús
càrrega de runes a contenidor.
2

OB 01.07

1,50

2,00

0,80

4,80

* m3 Transport i canon de runes

Transport i cànon d' abocador de residuus d' obra, amb contenidor 5 m3 a abocador homologat
9,06

ADE010

9,06

m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
ampliació v orera sortida façana oest

DMX090

m

2

1,800

0,400

0,400

0,576

1

3,500

0,400

0,400

0,560

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neum

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
ampliació v orera sortida façana oest

DMX030

1

3,500

3,500

m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
ampliació v orera sortida façana oest

14 de julio de 2018

2

1,800

0,400

1,440

1

3,500

0,400

1,400
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

27,00

18,02

486,54

404,05

23,08

9.325,47

115,37

15,13

1.745,55

64,00

24,75

1.584,00

7,50

182,41

1.368,08

1,00

2.015,29

2.015,29

SUBCAPITOL OB02 PALETERIA
OB 02.02

m² Enva recolzat divisori de 7 cm.

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
entrada esglesia

OB 02.01

1

4,00

3,00

12,00

2

2,50

3,00

15,00

* m² Arrebossat de la sala d'instal.lacions i esglesia

Arrebossat de ciment a bona vista de paraments verticals interiors, a més de 3 metres d'alçada, acavat superficial fratasat, amb morter de ciment M-5. P.p de malla en encontres necessaris de canvis
de materials.

OB 02.10

Sala instal.lacions

2

5,00

4,25

Esglesia

4

2,30

4,25

42,50
39,10

Taller audiov isuals

2

6,60

4,25

56,10

Trams enderroc env ans i parets

1

10,00

4,25

42,50

Trams per sobre enderroc cel ras sala
ex po 1

1

105,75

1,00

105,75

Trams per sobre enderroc cel ras sala
taller-audiov isual

1

31,59

1,00

31,59

Trams per sobre enderroc cel ras
zona entrada

1

32,51

1,00

32,51

Esglesia-entrada

1

27,00

2,00

54,00

m2 Enguixat amb guix de construcció B1 a bona vista

Enguixat amb guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical de més de 3 metres d'alçada, prèvia col·locació de malla en canvis de material, i acavat amb capa fina C6. P.p. de guardavius .

OB 02.04

8

4,25

0,15

2

4,25

0,10

5,10
0,85

1

20,10

0,15

3,02

1

266,00

0,40

106,40

m² Sanejat i repàs de paraments amb guix.

Sanejat, repicat i repassar paraments verticals de guix i arrebossats sota finestres de façana oest i
paret de façana sud
64

OB 02.05

64,00

* m2 Realització rampa accés (1)

Realització de rampa d' accés en sortida per accessibilitat, consistent en: demolició de paviment de
panot existent i subbase, realització de nova subbase de formigó amb pendents per posterior pavimentació amb panot. Pendent del 10% . Superficie en planta 4,20 m2. Acabat raspatllat
Pati ex terior

OB 02.09

u

1

5,00

1,50

7,50

Realització rampa accés (2)

Realització de rampa d'accés metàl·lica a l'entrada de l'establiment, de xapa d'acer de 6 mm d'espessor, laminat en calent, amb resalts ovalats (llàgrimes) i reforçada amb carteles per cara interior
Entrada recinte

OB 02.06

1

1,00

m2 Recrescut d'escala i replà existent.

Recrescut d' esacla i replà existent amb 5 cms de formigó acabat remolinat. Inclús aplicació d' imprimació, arestes en graons. P.p d' encofrats i medis auxiliars.
Escala ev acuació façana nord
14 de julio de 2018

1

10,80

10,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

OB 02.07

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

10,80

84,08

908,06

439,81

2,86

1.257,86

1,00

1.229,46

1.229,46

TOTAL SUBCAPITOL OB02 PALETERIA.........................................

19.920,31

* kg Llindes en obertures.

Llindes metàl·liques en obertures
Quadre comptador

OB 02.08

2

3,50

62,83

439,81

* pa Adaptació pas en sortida d'emergencia

Adaptació de pas i paviment de sortida d' emergència en sala d' exposició 1 per sortida a peu pla.
P.p. d' enderrocs necessaris i repossicions de paviments i remats. Dimensions aproximada de l'actuació de 1,00 x 3,00 m
1

1,00

SUBCAPITOL OB04 PAVIMENTS
OB 04.01

m² NETEJA PAVIMENT DEL CLAUSTRE

Neteja del paviment del claustre en bon estat de conservació, eliminant taques, sals, eflorescències
salines i microorganismes, mitjançant l'abocament sabre la superfice d'una dissolució aquosa mitjançant d¡acid acètic, raspallat, aclarit, considerant-se un grau de protecció baix.
Neteja Pav iment del Claustre

OB 04.02

330

330,00
330,00

7,17

2.366,10

28,94

74,19

2.147,06

28,86

10,59

305,63

7,10

21,97

155,99

7,10

28,54

202,63

7,10

35,67

253,26

m² Tarima de fusta sobre rastrells

Tarima de fusta sobre rastrells amb classificació de reacció al foc mínima Efl, formada per perfils de
fusta tractada de 150x150 mm i rastrells superiors de dimensions en secció de 150x50 mm, segons
plànols de detall.
Recepcio

OB 04.03

1

28,94

28,94

m² Remats de paviment.

Remats de paviments en trams d' enderroc d' envans i portes per anivellar i regularitzar paviments,
amb formigó d' alta resistència, acavat lliscat fi. Inclús sanejamt de zona a aplicar.

OB04.04

3

6,62

19,86

6

1,50

9,00

ml Rígola formada per peces prefabricades de formigó

Rígola formada per peces prefabricades de formigó,20x20x4 cm, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d' espessor, vertit des de camió.
ampliació v orera sortida façana oest

OB04.05

m

2

1,80

3,60

1

3,50

3,50

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
ampliació v orera sortida façana oest

RSN020

2

1,800

3,600

1

3,500

3,500

m² Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, real

Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual;
ampliació v orera sortida façana oest

14 de julio de 2018

2

1,800

3,600

1

3,500

3,500
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

UXH010

m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas,

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,30

27,76

174,89

TOTAL SUBCAPITOL OB04 PAVIMENTS........................................

5.605,56

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura
3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y
paseos, colocada a pique de maceta con mortero.
ampliació v orera sortida façana oest

1

1,800

3,500

6,300

SUBCAPITOL OB05 FUSTERIES
OB 05.09

u

Porta tallafocs EI2 60-C5 1 fulla de fusta tallafocs

Porta tallafocs de fusta homologada EI2 60-C5 d'una fulla 900x2100mm de llum i altura de pas. Inclossos els ferratges
PT1

OB 05.10

u

3

3,00
3,00

809,31

2.427,93

1,00

1.609,97

1.609,97

2,00

250,26

500,52

1,00

540,96

540,96

1,00

887,99

887,99

2,00

448,97

897,94

3,00

1.304,73

3.914,19

Porta 2 fulles de fusta 1680X2100

Porta de fusta de dues fulles 1680x2100mm de llum i altura de pas, amb barra antipànic. Part fixa de
30cm d'alçada i vidrieres de vidre laminat 3+3/8/3+3.
PTA1

OB 05.11

u

1

1,00

Porta 1 fulla de fusta 900x2100

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat
xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm,i
PI1

OB05.12

u

2

2,00

Porta 1 fulla de fusta 1090x2100

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 109 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat
xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm,i i barra antipanic.
PTA3

OB 05.02

u

1

1,00

Porta 1 fulla de fusta 1410x2100

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 141 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat
xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm i barra antipanic.
PTA4

OB 05.03

u

1

1,00

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb
3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.

OB 05.05

PTA2

1

1,00

PTA5

1

1,00

u

SiC finestres amb vidre de càmara.

Finestra de dues fulles 1350x1500mm amb perfileria de fusta i vidre laminat amb càmera d'aire
3+3/8/3+3, sense persiana.
3

OB 05.06

u

3,00

Sanejament de fusteria interior existent

Sanejament i repàs de fusteria interior i exterior existents, per deixar-les en bon estat de conservació
i posterior pintat. Inclou ajustat, canvi de llistons de vidres i petit material, a justificar per part de la
D.F.
1
14 de julio de 2018

1,00
Pàgina

4

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

OB 03.08

RESUM

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

4.620,00

4.620,00

4,00

1.360,00

5.440,00

TOTAL SUBCAPITOL OB05 FUSTERIES........................................

20.839,50

Repassar fusteries de fusta del claustre

Repassar fusteries de fusta del claustre, a justificar per part de la D.F.
Claustre

4

4,00

SUBCAPITOL OB08 IMPREVISTOS
OB 08.01

pa Imprevistos

Imprevistos a justificar per part de la D.F.
Imprev istos

1

1,00
1,00

14 de julio de 2018

3.000,00

3.000,00

TOTAL SUBCAPITOL OB08 IMPREVISTOS ...................................

3.000,00

TOTAL CAPITOL OB FASE 1.................................................................................................................................

52.079,27

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

52.079,27
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL

RESUM

EUROS

OB

FASE 1........................................................................................................................................................

-OB01

-ENDERROCS.........................................................................................................

2.713,90

-OB02

-PALETERIA............................................................................................................

19.920,31

-OB04

-PAVIMENTS...........................................................................................................

5.605,56

-OB05

-FUSTERIES...........................................................................................................

20.839,50

-OB08

-IMPREVISTOS........................................................................................................

3.000,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

52.079,27

52.079,27

6.770,31
3.124,76

SUMA DE G.G. y B.I.

9.895,07

21,00% I.V.A.......................................................................

13.014,61

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

74.988,95

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

74.988,95

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
,a.

14 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

9.783,80

9.783,80

1,00

713,25

713,25

1,00

1.013,90

1.013,90

1,00

2.186,66

2.186,66

2,00

329,63

659,26

145,00

22,64

3.282,80

48,00

22,64

1.086,72

CAPITOL RESTA FASE 2
SUBCAPITOL IC INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
APARTAT IC 01 INSTAL.LACIÓ RUIXADORS AUTOMÀTICS
IC 01.01

u

LLOC DE CONTROL RUIXADORS

Subministre e instal.lació de Lloc de Control ruixadors Accio Previa 3".
Lloc de control de ruixadors d’Acció Prèvia de Simple enclavament 3”.
Equip general per a la supervisió del manteniment de la pressió, donen aire o nitrogen a baixa pressió per a les canonades de ruixadors. Amb panells compressors d'aire. Mecanisme de manteniment
de pressió
LLoc de Control Ruix adors

IC 01.02

u

1

1,00

VALVULA DE PAPELLONA 3"

Subministre e instal.lació de Vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera
FM+UL Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera. Per regulació i seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar.
P test max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11.
Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL
VALVULA DE PAPELLONA 3 "

IC 01.03

u

1

1,00

COMPRESSOR

Subministre e instal.lació de COMPRESSOR MON. 20/25 2HP
Compressor

IC 01.04

u

1

1,00

DISPENSADOR MANTENIMENT

Subministre e instal.lació de dispensador de manteniment aire mod. C.
Dispensador Manteniment

IC 01.05

u

1

1,00

PRESSOSTAT ALARMA

Subministre e instal.lació de Pressòstat alarma PS10-1A 1 contacte. FM+UL. Pressòstat dissenyat
per a la detecció d'una condició de flux d'aigua en sistemes automàtics de ruixadors contra incendis
de canonades humides amb vàlvules de control d'alarma, canonada seca, preacció o vàlvules de diluvi. El PS10 també és adequat per proporcionar un senyal de supervisió de baixa pressió; ajustable
entre 0,27 i 1,03 bar. Interruptor de pressió amb 1 jocs de contacte PSDT. Pressió màxima del sistema 20.68 bar
Pressostat alarma

IC 01.06

u

2

2,00

SPRINKLER PENJAT K 80

Subministre e instal.lació de Sprinkler penjant 1/2" 68ºC K=80. Bronze. FM+UL.
Ruixador penjant de resposta ràpida. 68 ° C. Factor K= 80. Pressió treball 12 Bar. Pressió de prova
en fàbrica 34 Bar. Temperatura mínima ampolla -55 ° C. Ampolla vermella 3mm de vidre amb solució alcohòlica. Marc bronze, Deflector llautó, Rosca llautó, Seient ampolla coure, Segellat teflon, Coberta llautó. Acabat Bronze.
Sprinkler penjat K 80

IC 01.07

u

145

145,00

SPRINKLER MUNTAT K 80

Subministre e instal.lació de Sprinkler muntant 1/2" 68ºC K=80. Bronze. FM+UL. Ruixador muntant
de resposta ràpida. 68 ° C. Factor K = 80. Pressió treball 12 Bar. Pressió de prova en fàbrica 34
Bar. Temperatura mínima ampolla -55 ° C. Ampolla vermella 3mm de vidre amb solució alcohòlica.
Marc bronze, Deflector llautó, Rosca llautó, Seient ampolla coure, Segellat teflon, Coberta llautó.
Acabat Bronze.
Sprinkler muntat K 80

IC 01.08

u

48

48,00

CONNEXIÓ SORTIDA RUIXADOR 2"

Subministre e instal.lació de connexió sortida ruixador ½” (21,3mm) a tub de 2" (60,3mm)
13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

IC 01.09

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

Connex ió sortida ruix ador 2"

107

u

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

107,00

13,56

1.450,92

86,00

12,14

1.044,04

2,00

713,25

1.426,50

2,00

518,53

1.037,06

120,00

73,43

8.811,60

42,00

60,28

2.531,76

107,00

ACOPLAMENT DIAMETRE NOMINAL 1 1/4" X 1/2"

Subministre e instal.lació d'acoplament diàmetre nominal 1 1/4" X 1/2"
Acoplament diàmetre nominal 1 1/4" X
1/2"

IC 01.10

u

86

86,00

VALVULA DE PAPELLONA 3" AMB VOLANT REDUCTOR

Subministre e instal.lació de vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera
FM+UL.
Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera. Per regulació i
seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P test
max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11. Disc
EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL
Vàlv ula de papellona 3 " amb v olant
reductor

IC 01.11

u

2

2,00

VALVULA DE TEST I DRENATGE 1 1/4"

Subministre e instal.lació de vàlvula de test i drenatge 1 1/4".
Vàlvula Test&Drain 1+1/4" DN32 Permet buidatge per realitzar les proves de posta en marxa i manteniment de la instal·lació i prova de test de punt més desfavorable amb descàrrega equivalent a ruixador K80. Rosca NPT. Presión de treball 20,7 bar. Tancament positiu. Una sola maneta. Connexió roscada per manòmetre. Orifici resistent a les interferències instal·lat permanentment. Cos bronze, bola bronze cromat. Maneta acer.
Valv ula de test i drenatge1 1/4"

IC 01.12

m

2

2,00

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 3 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 3 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
TUB GALVANITZAT EXTREMS
RANURATS DIN 2440 3 "

IC 01.13

m

1

120,00

120,00

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 1/2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 1/2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
TUB GALVANITZAT EXTREMS
RANURATS DIN 2440 2 1/2 "
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

IC 01.14

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

108,00

45,83

4.949,64

198,00

33,76

6.684,48

40,00

11,63

465,20

28,00

9,84

275,52

50,00

10,10

505,00

144,00

10,10

1.454,40

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
TUB GALVANITZAT EXTREMS
RANURATS DIN 2440 2 "

IC 01.15

m

1

108,00

108,00

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 1 1/4 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 1 1/4 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
TUB GALVANITZAT EXTREMS
RANURATS DIN 2440 1 1/4 "

IC 01.16

u

1

198,00

198,00

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 3" DIAMETRE 88'9 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 3" Ø88,9mm junta EPDM.
ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 3"
DIAMETRE 88'9 mm

IC 01.17

u

40

40,00

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 2" DIAMETRE 60'3 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 2" Ø60,3mm junta EPDM.
ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 2"
DIAMETRE 60'3 mm

IC 01.18

u

28

28,00

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1 1/2" DIAMETRE 48'3 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 1 ½" Ø48,3mm junta EPDM
ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1
1/2" DIAMETRE 48'3 mm

IC 01.19

u

50

50,00

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1 1/4" DIAMETRE 42'4 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 1 ¼" Ø42,4mm junta EPDM
ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1
1/4" DIAMETRE 42'4 mm

IC 01.20

u

144

144,00

DERIVACIÓ SORTIDA RANURADA 3" A 2 "

Subministre e instal.lació de derivació sortida ranurada 3" a 2" Ø88,9 x 60,3mm, derivació per a
instal·lacions contra incendis de canonada ranurada. color vermell.
Deriv ació sortida ranurada 3" a 2"
13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

IC 01.21

RESUM

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

9,00

17,19

154,71

44,00

15,15

666,60

9,00

4,09

36,81

44,00

3,02

132,88

2,00

97,68

195,36

12,00

2,47

29,64

12,00

119,52

1.434,24

TOTAL APARTAT IC 01 INSTAL.LACIÓ RUIXADORS
AUTOMÀTICS ....................................................................................

52.012,75

DERIVACIÓ SORTIDA RANURADA 3" A 1 1/4 "

Subministre e instal.lació de derivació sortida ranurada 3" a 1 ¼" Ø88,9 x 42.4mm. derivació per a
instal·lacions contra incendis de canonada ranurada. color vermell.
Deriv ació sortida ranurada 3" a 1 1/4"

IC 01.22

u

44

44,00

TAP PINTAT 2 "

Subministre e instal.lació de tap pintat 2" Ø60,3m.
Tap per a instal·lacions de canonades contraincendis de canonada ranurada. color vermell.
Tap pintat 2 "

IC 01.23

u

9

9,00

TAP PINTAT 1 1/4 "

Subministre e instal.lació de tap pintat 1 ¼" Ø42,4mm
Tap per a instal·lacions de canonades contraincendis de canonada ranurada. color vermell.
Tap pintat 1 1/4"

IC 01.24

u

44

44,00

POT LUBRICANT

Bote lubricante 907GR Vitaulic.
Pot lubricant

IC 01.25

u

2

2,00

TAP PINTAT 1 1/2 "

Subministre e instal.lació de tap pintat 1 ½" Ø48,3mm. Tap per a instal·lacions de canonades contra
incendis de canonada ranurada. color vermell.
Tap pintat 1 1/2"

IC 01.26

m

12

12,00

ENTRADA ESCOMESA

Subministre i instal.lació de canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre, col.locada en rasa, incloent-hi la mateixa, essent de 80 cms de fomndària per 30 cms d'amplada, amb sorra i acabat amb 20
cms de formigó.
ENTRADA ESCOMESA
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

157,47

157,47

4,00

480,56

1.922,24

4,00

19,62

78,48

24,00

45,83

1.099,92

108,00

33,41

3.608,28

1,00

387,81

387,81

APARTAT IC 02 INSTAL.LACIÓ BOQUES D'INCENDI
IC 02.00

u

VALVULA DE BOLA 2 "

Subministre e instal.lació de vàlvula de bola. Rosca standard BSP DIN2999. Pressió màxima de
treball 30atm. Temperatura -20ºC a 180ºC. Cos i lateral de llautó forjat. Bola, volandera, eix i femelles de Llautó. Seient i premsa PTFE. Funda maneta de Polietilè.
Valv ula de bola 2 "

IC 02.01

u

1

1,00

BOCA D'INCENDIS BIE 25 mm

Subministre e instal.lació de BIE-25 amb presa adicional 45 mm, amb porta cega 680x650x180
Plus. Vermella. Boca d'incendis equipada, formada per armari amb porta cega pintada, amb frontisses i tancament ràpid amb precinte de seguretat, debanadora d'alimentació abatible amb sistema d'orientació. Norma UNE-EN/671-1 680 x 650 x 180 mm. Vàlvula de bola amb manòmetre i llança
amb 20 metres de mànega SATUR de 25 mm. Homologada per AENOR.
Boca d'incendis BIE 25 mm

IC 02.02

u

4

4,00

ADAPTADOR ROSCAT/RANURAT 1+1/2"

Subministre e instal.lació d'adaptador roscado/ranurado 1+1/2" Galva
ADAPTADOR ROSCAT/RANURAT
1+1/2"

IC 02.03

m

4

4,00

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
Tub galv anitzat d'ex trems ranurats
DIN 2440 2"

IC 02.04

m

1

24,00

24,00

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 1 1/2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 1 1/2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada
correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
Tub galv anitzat ex trems ranurats DIN
2440 1 1/2"

IC 02.05

u

1

108,00

108,00

VÀLVULA RETENCIÓ 3"

Subministre e instal.lació de Vàlvula de retenció de 3" ranurada FM&UL.
Valv ula de retenció de 3 "
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

IC 02.06

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

713,25

713,25

TOTAL APARTAT IC 02 INSTAL.LACIÓ BOQUES D'INCENDI......

7.967,45

VÀLVULA DE PAPELLONA 3"

Subministre e instal.lació de Vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera
FM+UL
Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera. Per regulació i
seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P test
max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11. Disc
EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL.
v ALVULA DE PAPELLONA 3 "

1

1,00

APARTAT IC 03 EXTINTORS
IC 03.01

u

EXTINTORS

Subministre e instal.lació d'extintors de pols de 6 kgs, amb en corresponent pictograma.
Ex tintors

7

7,00
7,00

55,86

391,02

TOTAL APARTAT IC 03 EXTINTORS................................................

391,02

APARTAT IC 04 DETECCIÓ I ALARMA
IC 04.01

u

CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDI

Subministre e instal.lació de Central de detecció d'incendi analògica de 1 llaç CONEXA
Central de detecció d'incendi analògica de 1 llaç no ampliable amb capacitat per a bateries de 7
Ah.Targeta opcional de comunicació per permetre el control remot i la integració amb altres sistemes.
Teclat que permet la personalització de l'idioma que es precisi, un display de 4x40 caràcters oferint
tota la informació necessària a força de menús i submenús, de fàcil navegació a través del teclat de
control. Leds d'estat del sistema, i els 20 leds d'alarma i avaria de les diferents zones. Pot instal·lar-se en xarxa fins 32 centrals o repetidors. Registre històric de 4.000 esdeveniments. 250 elements per llaç sense polaritat. Fins a 50 sirenes per llaç. Relé d'alarma i Avaria. 2 Sortides de Sirenes monitoritzades. Sortida auxiliar de 24V. Homologació EN54-2 i EN54-4..
CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDI

IC 04.02

u

1

1,00
1,00

783,79

783,79

2,00

22,73

45,46

1,00

90,21

90,21

1,00

145,72

145,72

BATERIA 12 V 7AH

Subministre e instal.lació bateria 12V 7Ah. Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm.Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides: 151X65X101mm.
Inclós ecotaxa.
BATERIA 12 V 7AH

IC 04.04

u

2

2,00

SIRENA EXTERIOR

Subministre e instal.lació de Sirena exterior 24V 2h. Plana Fabrega., llum vermella.+tapa model Ultra Sirena piezoelèctrica amb flash per a aplicacions exteriors. Fabricada en ABS de color vermell i
flash de color vermell. Formada per un transductor piezoelèctric d'alta efectivitat i leds d'alta lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Connexions per sirena i flash separades, programable
en funció del tipus de senyal de la font d'activació mitjançant 4 jumpers (aplicar / treure positiu o negatiu). Grau de protecció IP65. Potència acústica (84 dB a 3 metres). Consum de 250 mA. Dos tipus de so. Temps de funcionament i cicles preestablerts i seleccionables mitjançant jumper per adaptar-los a les necessitats de les diferents poblacions. Tensió d'alimentació a 24V (Inclou mòdul convertidor de tensió de 24V a 12V). Dimensions: 330 x 190 x 90 mm.
SIRENA EXTERIOR

IC 04.05

u

1

1,00

TARGETA PASSAREL.LA

Subministre e instal.lació de Targeta passarel.la convencional-llaç analògic.
Permet la comunicació de les alarmes i avaries de la central convencional (a la qual es connecta) a
través del llaç analògic a una central analògica
TARGETA PASSAREL.LA

13 de julio de 2018

1

1,00

Pàgina

6

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

IC 04.06

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

60,00

48,61

2.916,60

60,00

8,79

527,40

6,00

64,34

386,04

60,00

4,19

251,40

5,00

110,99

554,95

2,00

73,52

147,04

DETECTOR OPTIC-TERMIC

Subministre e instal.lació de Detector òptic-tèrmic analògic SENATO-2.0 El detector SENATO-2.0
està basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un emissor i
un receptor d'infrarojos. La càmera està protegida amb una reixa que evita l'entrada de brutícia i insectes. Incorpora també algoritmes de compensació de la brutícia de la cambra, que evita falses alarmes per brutícia i retarda el manteniment de l'equip. Aquest detector també incorpora un sensor de
temperatura, que li permet detectar increments de temperatura ràpids en un temps concret, també li
permet detectar una temperatura major o igual a 58ºC, en ambdós casos el detector també entrarà en
estat d'alarma. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per a la seva connexió. Direccions
des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 60 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 12 metres.
Certificat CPD EN54-7 i EN54-5.
DETECTOR OPTIC-TERMIC

IC 04.07

u

60

60,00

BASE DE CONNEXIO

Subministre e instal.lació de Base de connexió BCSENA-2.0. Base de connexió per a tots els detectors del sistema convencional i sistema analògic. Color blanc, a més aquesta proveït d'un sistema
antirobatori que ens permet bloquejar el cap del detector, és necessària una eina per a la seva extracció. Contacte per pilot remot. Altura 5 mm x Ø100 mm
BASE DE CONNEXIO

IC 04.08

u

60

60,00

POLSADOR ANALOGIC

Subministre e instal.lació de Polsador analògic rearmable amb aïllador Polsador de tipus rearmable
amb aïllador. Incorpora tapa de protecció opcional. Disposa de clau per a prova de manteniment.
Connexió a dos fils sense polaritat. Alimentació directa al llaç. Connexió mitjançant regletes extraïbles, facilitat de connex a bornes. Certificat CPD EN54-11. L'aïllador és un mòdul que protegeix el
sistema de curtcircuits en el llaç, la seva funció és desconnectar el tram de llaç comprès entre els 2
aïlladors més pròxims al curtcircuït, permetent que la resat del llaç funcioni correctament.
POLSADOR ANALOGIC

IC 04.09

u

6

6,00

SUPLEMENT MUNTATGE TUB

Suplement per a entrada a tub vist SETUB-2.0 Suplement de muntatge per a tub vist dels detectors
analògics i convencionals. Permet la inserció per a 4 conductes de 20 mm.Plàstic ABS blanc.
Adaptable a base BCDEVO i BCSENA
SUPLEMENT MUNTATGE TUB

IC 04.10

u

60

60,00

SIRENA ANALOGICA

Subministre e instal.lació de Sirena analògica + aïll. IP65 24V amb flash Sirena amb flash direccionable amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 volums configurables (Baix, Mitjà, Alt). Potència acústica 76 dBA a 117 dBA depenent del to seleccionat. Ocupa
una adreça al llaç. Color vermell. Ús d'interior i exterior. IP65. Base alta per a entrada de tub vist.
Dimensions: 100 x 75 mm
SIRENA ANALOGICA

IC 04.11

u

5

5,00

MODUL ANALOGIC

Subministre e instal.lació de Mòdul Analògic de 2 Entrades 2 Sortides de Relé lliure de tensió El mòdul proporciona 2 entrades tècniques i 2 sortides de relés lliures de tensió, les entrades poden ser
usades per a la supervisió de qualsevol esdeveniment que es vulgui tenir controlat, i les sortides poden es usades com un interruptor d'un circuit perifèric al sistema de detecció de incendi. En tots els
casos els mòduls actuen de forma independent, sent possible assignar maniobres específiques a cadascuna de les entrades i sortides. Els mòduls s'alimenten directament des del llaç.Les entrades tècniques poden ser configurables mitjançant micro interruptor depenent si es vol controlar una entrada
NC o NA. També es pot configurar la supervisió o no supervisió de l'entrada tècnica.
MODUL ANALOGIC
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

IC 04.12

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

233,51

233,51

2,00

22,73

45,46

6,00

2,43

14,58

550,00

2,57

1.413,50

100,00

1,85

185,00

55,00

1,36

74,80

210,00

5,79

1.215,90

139,00

0,69

95,91

21,00

1,00

21,00

55,00

9,01

495,55

FONT D'ALIMENTACIO

Subministre e instal.lació de Font d'alimentació commutada supervisada 24V 2,5A Font d'Alimentació
supervisada muntada en caixa metàl·lica. Corrent màx2, 5A a 27,6V. Dimensions (Amp x Al x F):
383 x 408 x 97 mm . Necessita 2 bateries de 12V-7A (no incl)
FONT D'ALIMENTACIO

IC 04.13

u

1

1,00

BATERIA 12 V

Subministre e instal.lació de Bateria 12V 7Ah. Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm.
Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams.
Mides:
151X65X101mm
BATERIA 12 V

IC 04.15

m

2

2,00

CABLEJAT ELECTRIC

Subministre e instal.lació de Cable RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5
CABLEJAT ELECTRIC

IC 04.16

m

1

6,00

6,00

CABLEJAT DETECCIO

Subministre e instal.lació de Cable detecció d'Incendi 2x1,5 mm2 Resistent al Foc taropnja (rotlles
100m) CPR Cca Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens,Altament resistent al foc durant 90 '(AS +) PH90, segons EN50200. Conductor Coure Polit flexible Classe 5 segons la norma
EN 60228. Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc. Colors Vermell i Negre. Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS) ignífuga Color
exterior: Taronja. Rmax <13.3 Ù / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF
CABLEJAT DETECCIO

IC 04.17

m

1

550,00

550,00

TUB COARRUGAT FLEXIBLE

Subministre e instal.lació de Tub corrugat flexible M-25 LSOH amb guía
TUB COARRUGAT FLEXIBLE

IC 04.18

u

1

100,00

100,00

MANAGUET UNIÓ

Subministre e instal.lació de Maneguet unió corrugat flexible M20 PVC
MANAGUET UNIO

IC 04.19

m

55

55,00

TUB RIGIT PVC

Subministre e instal.lació de Tub rígid PVC M-20
TUB RIGIT PVC

IC 04.20

u

1

210,00

210,00

SUPORT

Subministre e instal.lació de SUPPORT P/ TUBE M20 RIGIDE/FLEXIBLE
SUPORT

IC 04.21

u

139

139,00

MANGUITO UNIO

Subministre e instal.lació de MANGUITO UNION EN T M-20 INSPE
MANGUITO UNIO

IC 04.22

u

21

21,00

CAIXA ESTANCA

Subministre e instal.lació de Caixa de connexió. Certificació CE. Caixa estanca 80x80x44 mm. Tapa de tancament a pressió. Amb 5 cons de mètrica 25. Grau IP54.
CAIXA ESTANCA
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

IC 04.23

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

470,62

470,62

2,00

22,73

45,46

1,00

24,65

24,65

1,00

24,65

24,65

34,00

24,78

842,52

1,00

1.229,58

1.229,58

TOTAL APARTAT IC 04 DETECCIÓ I ALARMA................................

12.281,30

CENTRAL INCENDIS CONVENCIONAL

Subministre e instal.lació de Central d'incendi convencional de 3 zones de detecció + 1 zona d'extinció La Central convencional d'extinció és una solució compacta per a un sistema de detecció i extinció. Composta per dos blocs, un bloc de detecció i un bloc d'extinció. El bloc de detecció disposa de
tres zones convencionals, el bloc d'extinció consta de les funcions pròpies d'un sistema d'extinció
d'un risc. Inclou el control de l'activació de l'ampolla i del rètol, així com el control manual del procés
d'extinció. També permet la supervisió de l'ampolla d'extinció i indica l'estat del procés d'extinció mitjançant dues sortides de sirenes. Control de l'àrea mitjançant la vigilància de la porta del recinte i el
control de la ventilació. Panell frontal de la central amb indicadors de l'estat del sistema, un visualitzador del compte enrere fins a l'activació de l'extinció i dos selectors per commutador de clau per a la
manera de funcionament i el bloqueig.
CENTRAL D'INCENDIS
CONVENCIONAL

IC 04.24

u

1

1,00

BATERIA 12 V

Subministre e instal.lació de Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm. Especificacions:
Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides: 151X65X101mm
BATERIA 12 V

IC 04.26

u

2

2,00

POLSADOR D'ATURADA

Subministre e instal.lació de Polsador d'aturada d'extinció rearmable. Color blau. Amb clau de prova,
muntatge en superfície. Inclou tapa de protecció. Utilització a interior. Inclou resistència de 100 Ohm
-2w. Dimensions 98x98x48 mm. Certificat CPR EN54-11
POLSADOR D'ATURADA

IC 04.27

u

1

1,00

POLSADOR DE DISPARAMENT

Subministre e instal.lació de Polsador de disparament d'extinció rearmable. Color groc. Amb clau de
prova, muntatge en superfície. Inclou tapa de protecció. Utilització a interior. Inclou resistència de 100
Ohm -2w. Dimensions 98x98x48 mm. Certificat CPR EN54-11
POLSADOR DE DISPARAMENT

IC 04.28

u

1

1,00

CARTELL D'EXTINCIO

Subministre i instal.lació de Cartell d'extinció i evacuació segons plànols

IC 04.29

CARTELL D'EVACUACIÓ

16

16,00

CARTELL D'EXTINCIÓ

18

18,00

u

DISPOSICIÓ DEL SERVEI

Disposició del servei i material auxiliar.
DISPOSICIÓ DEL SERVEI

13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.000,00

1.000,00

11,00

68,16

749,76

TOTAL APARTAT IC 05 ALTRES ......................................................

1.749,76

TOTAL SUBCAPITOL IC INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS..........................................................................
SUBCAPITOL EL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

74.402,28

APARTAT IC 05 ALTRES
IC 05.01

u

CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS

Certificació de la instal.lació contra-incendis (ruixadors + BIES + Detecció i alarma + extintors) signat per instal.lador autoritzat.
CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
CONTRA INCENDIS

IC 05.02

u

1

1,00

COLLARINS INTUMESCENTS PER CANONADES

Subministre i instal.lació de collarins intumescents per canonades de baixants d'aigües pluvials i fecals.
COLLARINS INTUMESCENTS PER
CANONADES

11

11,00

APARTAT 01.01 Conductors
C001.02

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x16+16 LLiure d'halogens

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, de secció 4x16 + 16 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubulat, incloent els
terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.

C001.15

De C.G.P. a Comptador

1

3,00

3,00

De Comptador a Q.G.D.

1

20,00

20,00

m

23,00

12,93

297,39

300,00

5,60

1.680,00

928,00

3,36

3.118,08

525,00

3,05

1.601,25

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x2'5+2'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, de secció 4x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de tub de ferro, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.

C001.16

De Q.G.D. Sortida 1

1

40,00

40,00

De Q.G.D. Sortida 2

1

18,00

18,00

De Q.G.D. Sortida 4

1

18,00

18,00

De Q.G.D. Sortida 5

1

82,00

82,00

De Q.G.D. Sortida 7

1

12,00

12,00

De Q.G.D. Sortida 8

1

24,00

24,00

De Q.G.D. Sortida 10

1

48,00

48,00

De Q.G.D. Sortida 11

1

58,00

58,00

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x2'5+2'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, de secció 2x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de tubulat, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Total

C001.17

m

1

928,00

928,00

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x1'5+1'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, de secció 2x1'5+1'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de tub de ferro, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Total

C001.19

m

1

525,00

525,00

Conductor FTP categoria 6

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de FTP de categoria 6, per la instal.lació
desde rack a cada presa RJ-45, incloent els tubulars, fixacions i altres.
Total
13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

C001.10

RESUM

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

192,00

2,84

545,28

50,00

9,55

477,50

110,00

9,09

999,90

6,00

53,50

321,00

1,00

1.858,63

1.858,63

TOTAL APARTAT 01.01 Conductors................................................

10.899,03

Conductor Cu nu,1x50mm2, soterrat

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, soterrat per la
rasa d'entrada de la Línea de Derivació Individual, incloent les connexions, (a justificar)
Xarx a de Terres

C001.11

m

1

50,00

50,00

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Safata

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, instal.lat superficialment a sobre de les safates per a la posada a terres de la instal.lació, i d'enllaç entre els quadres secundaris, incloent les connexions.
Total

C001.12

u

1

110,00

110,00

Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra, unida amb el
conductor despullat de posada a terres mitjançant soldadura aluminotèrmica (a justificar)
Piqueta de posada a terres.

06.02.2

6

6,00

pa instal.lacio interior de fontaneria

Subministrament, instal.lació i connexionat de la instal.lació de fontaneria, d'acord amb la documentació grafica adjunta, incloent;
- Instal.lació d'entrda soterrada amb canonada de polietilè soterrat de 32 mm de diàmetre.
- Intal.lació interior amb canonada de polietilè reticular de 32 mm.
- conjunt de valuvules .
- Connexió de les dues piques.
instal.lacio interior de fontaneria

1

1,00

APARTAT 01.02 Canalitzacions
EL 02.02

ml CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSSIC PER ENLLUMENAT ( 3 metres)

Subministre e instal.lació de carril trifássic universal per suspendre en forjat, de la marca comercial
LAMP (o similar) fabricat en extrusió d'alumini, de 3 metres de longitud de 3 circuits independents
més el neutre i presa de terres, de color negre, suspès amb cable d'acer, incloent les subjeccions i
unions amb altres carrils.
Carril electrificat per enllumenat de 3
metres

EL 02.03

56

3,00

168,00

168,00

60,98

10.244,64

4,00

71,08

284,32

110,00

85,75

9.432,50

TOTAL APARTAT 01.02 Canalitzacions...........................................

19.961,46

ml CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSSIC PER ENLLUMENAT ( 2 metres)

Subministre e instal.lació de carril trifássic universal per suspendre en forjat, de la marca comercial
LAMP (o similar) fabricat en extrusió d'alumini, de 2 metres de longitud de 3 circuits independents
més el neutre i presa de terres, de color negre, suspès amb cable d'acer, incloent les subjeccions i
unions amb altres carrils.
Carril electrificat per enllumenat de 2
metres

EL 02.04

u

2

2,00

4,00

CANAL METAL.LICA SEGA SENSE TAPA (300x100) mm

Subministre e instal.lació de canal metàl.lica opaca cega, sense tapa, de (300 x 100) mm, incloent
les subjeccions i suportacions, totalment instal.lada i col.locada segons els planells adjunts.
Canal metàl.lica sega sense tapa

13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

7,00

65,01

455,07

10,00

120,49

1.204,90

17,00

118,21

2.009,57

5,00

130,74

653,70

3,00

78,47

235,41

10,00

37,96

379,60

APARTAT 01.03 Lluminàries
I001.01

u

LLuminària de Superficie Nix IP-65 1x58 w

Subministrament i col.locació de lluminària de superfície amb grau de protecció IP-65, model Nix de
troll o similar, amb pantalla fluorescent de 58 W, reflector de xapa d'acer esmeltat i difusor de metacrilat amb equip electrònic i precablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització.

EH6EMERG1

Locals

3

3,00

Magatzems

4

4,00

u

LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, SUPERFICIE

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat 260 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastada a fals sostre. SAGELUX CLASSICA CL-250 NP
FL6W (o similar equivalent).

I001.02

Locals

4

4,00

Claustre

1

1,00

Magatzems

3

3,00

Audiov isual i taller

2

2,00

u

LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, EN CARRIL

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat 260 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastada a fals sostre. SAGELUX CLASSICA CL-250 NP
FL6W (o similar equivalent)
Claustre
Ex posició

EG73DETWC

u

12

12,00

5

5,00

INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A ENCA

Interruptor detector de moviment, de tipus universal,de supeficie, 360º detecció i 230 V de tensió d'alimentació, amb ajust temps de desconnexió, amb sensibilitat lumínica d'activació, preu mitjà.
ORBIS DICROMAT (o similar equivalent)
Inclou part proporcional de cablejat i canalització.

I001.03

sales

2

2,00

Magatzem

2

2,00

Entrada

1

1,00

u

LLuminaria suspesa entrada

Subministrament i col.locació de lluminària suspesa del model FIL de LAMP (o similar equivalent),
de 1'5 metres de llargaria, amb reflector de xapa d'acer esmeltat i difusor de metacrilat amb equip
electrònic i precablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització, i unions.
Entrada recinte

I001.04

u

3

3,00

LLuminaria suspesa sala audiovisual

Subministrament i col.locació de lluminària decorativa suspesa, amb la làmpada vista penjada del
cablejat, incloent el cablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització. Mod. Tubular de Troll o similar.
sala audiov isual

13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

I001.05

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

12,00

128,74

1.544,88

75,00

165,42

12.406,50

TOTAL APARTAT 01.03 Lluminàries................................................

18.889,63

Campana metàl.lica suspesa

Subministrament i col.locació de campana metàl.lica suspesa, amb la làmpada tipus led, incloent el
cablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització. Mod.Saturn de Troll o similar
Taller didactics

I001.06

u

12

12,00

Projector en carril

Subministrament i col.locació de projector amb lluminaris tipo LED a col.locar en carril d'enllumenat.
Inclou els accessoris i unions. Mod. Imag de Lamp o similar
Projectos Led en carril

75

75,00

APARTAT 01.04 Quadres
Q00008

u

Ninxol d'obra civil per la CS, CGP i Equip de mesura

Construcció d'un mòdul d'obra civil per a l'ubicació de l'equip de mesura, la Caixa Genaral de Protecció i la Caixa de seccionament, amb la instal.lació de dos tubulars de 160 mm de diàmetre a 70
centímetres de fondària, portes metàl.liques amb ventilació, pany "gis de companyia", ect, segons
les especificacions dels planols adjunts
Nix ol d'obra civ il

Q00001

u

1

1,00
1,00

2.839,90

2.839,90

1,00

633,97

633,97

1,00

672,63

672,63

1,00

72,36

72,36

1,00

4.830,42

4.830,42

Caixa General de Protecció

Subministrament i col·locació de la Caixa General de Protecció amb fussibles de 100 ampers, instal.lada en un mòdul junt amb la Caixa de seccionament.
Caix a gerel de protecció

Q000024

u

1

1,00

Equip de mesura

Subministrament i col·locació de l’armari de comptadors, essent un conjunt de mesura tipus “TMF-1”,
amb comptador multifunció verificat pels laboratoris de la companyia distribuidora del servei, totalment
instal.lat i en funcionament.
Equip de Mesura

Q000025

u

1

1,00

Caixa de Comprovació de Terres

Subministrament i col·locació de caixa de comprovació de terres.
General

Q00002

u

1

1,00

Quadre General de Distribució

Subministrament, col·locació, anclatge i connexionat d'armari pefabricat en xapa d'acer, per muntatge
sobre bancada, amb portes transparents i bastidor intern abatible amb bisagres tipo PRISMA PLUS
P de SHNEIDER o similar.
El quadre es subministrarà complert, corresponent al QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ,
d'acord amb les prescripcions del planell adjunt amb tot el seguit d'equips i elements de protecció,
maniobra i mesura allà indicats, tals som interruptors automàtics magnetotèrmics, diferencials, ect, de
fabricació SCHNEIDER o similar, i amb les plaques indicadores dels circuiïts, la codificación interna
de cada component i el cablejat.
El quadre ha de disposar de la barra de posada a terres, embarrats generals amb pletina de coure,
instrumenmtació digital, il.luminació interior, regletes de borns, i les proves de recepció i en obra.
Cal dir que caldrà deixar la previsió d'espai disponible del 15 % .
Quadre General de Distribució

13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL APARTAT 01.04 Quadres......................................................

9.049,28

APARTAT 01.05 Unitats terminals
T001.01

u

Conjunt polsadors per enceses enllumenat carrils

Suministre i instal·lació de conjunt de caixa amb 12 polsadors lluminosos per l'encesa de les lluminàries dels carrils trifàssics.
Inclou part proporcional de cablejat (multifilar fins a quadre elèctric) i canalització.

T001.02

Claustre

1

1,00

Sala ex posicions

1

1,00

u

2,00

284,22

568,44

5,00

26,02

130,10

70,00

27,46

1.922,20

2,00

288,75

577,50

TOTAL APARTAT 01.05 Unitats terminals.......................................

3.198,24

Commutador-Interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 Ampers

Subministrament i col·locació commutador - interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 ampers, 230
volts, model PLEXO Ref.91605 de la marca LEGRAND o similar equivalent amb tots els elements
de fixació i connexionat necessaris per la seva instal·lació,

T001.03

Sales

2

2,00

Audiov isual i taller

2

2,00

Magatzem

1

1,00

u

Presa de corrent schuko de 16 Ampers

Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra
de 16 ampers , 230 volts, de la seria LIGHT TECH de BTICINO o similar equivalent, inclòs caixa
universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, amb tots els elements de fixació i connexionat necessaris per la seva instal·lació.
Sales tècniques

PUNTTREBALL

4

4,00

Claustre

24

24,00

Sala ex posicions

22

22,00

Tallers didactics i audiov isual

10

10,00

Magatzems

8

8,00

Entrada

2

2,00

u

Punt de treball - torreta

Suministre i instal·lació de torreta, a col.locar a sota de la taula del taller didàctics, comprenent;
-. 2 endolls schuko blancs
-. 2 endolls schuko vermells (sense SAI)
-. 2 preses RJ45
Totalment muntada i en funcionament. Inclou treballs d'obra civil i canalitzacions necessàries per connectar el punt de treball amb la instal·lació elèctrica projectada
Punt de treball - Torreta

13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

2.000,00

2.000,00

43,64

16,50

720,06

1,00

250,00

250,00

TOTAL APARTAT 01.08 Altres...........................................................

2.970,06

TOTAL SUBCAPITOL EL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA..................

64.967,70

APARTAT 01.08 Altres
01.08.01

pa Concertació del subministre elèctric

Sol.licitud de concertació del subministre elèctric, a pagar a la companyia distribuidora d'electricitat.
Concertació del subministre elèctric

01.08.02

1

1,00

kw Contractació del subministre elèctric

Contractació del subministre elèctric amb la companyia comercialitzadora (a justificar).
Contractació del subministre elèctric

01.08.03

43,64

43,64

pa Butlletins instal.lació elèctrica

Butlletins de la instal.lació elèctrica signats per instal.lador autoritzat
Butlletins instal.lació elèctrica

1

1,00

SUBCAPITOL ESP INSTAL·LACIONS ESPECIALS
APARTAT MG ESPECIALS
SUBAPARTAT MG1 ALTAVEUS
MG.1

U

Altaveus difusors de sostre

Suministre i instal·lació de altaveu difusor de sostre de (6W).
Inclou part proporcional de suportació, cablejat i canalització necessaria fins a la connexió.
Totalment instal·lat i en funcionament..
Audiov isual

2

2,00

Sala d'ex posicio 1

2

2,00

Zona entrada claustre

2

2,00
6,00

58,91

353,46

TOTAL SUBAPARTAT MG1 ALTAVEUS...........................................

353,46

SUBAPARTAT MG2 RACK
MG2.1

U

Rack

Suministre i instal·lació de rack mural ubicat a la sala de control segons plànols adjunts de
(90x80x60) cm.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
Rack

1

1,00
1,00

13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

2.124,58

6.373,74

TOTAL SUBAPARTAT MG3 PROJECTORS .....................................

6.373,74

SUBAPARTAT MG3 PROJECTORS
MG3.1

U

PROJECTORS

Suministre i instal·lació d'un equip de projecció, incloent:
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x768).
Tecnologia LCD. Contrast:500:1 Rati de protecció:1.5-1.8:1. Relació
aspecte:4:3. Vida llum:4.000
- Pantall manual enrollable de 3.000x1.690 mm.
- Modul de connexió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat, i connexions.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
SALA AUDIOVISUAL

1

1,00

SALA EXPOSICIONS

1

1,00

ZONA ENTRADA CLAUSTRE

1

1,00

SUBAPARTAT MG4 SEGURETAT
MG4.1

U

SEGURETAT

Suministre i instal·lació d'instal.lació de seguretat comprenent;
- Central de seguretat.
- 4 detectors volumètrics anti intrusió.
- Cablejat, configuració i altres.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
instal.lació de seguretat

1

1,00
1,00

2.653,24

2.653,24

TOTAL SUBAPARTAT MG4 SEGURETAT........................................

2.653,24

TOTAL APARTAT MG ESPECIALS...................................................

11.232,80

TOTAL SUBCAPITOL ESP INSTAL·LACIONS ESPECIALS .........

11.232,80

SUBCAPITOL AI INSTAL·LACIÓ AIGUA

13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

200,00

200,00

1,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL APARTAT 06.02 Altres...........................................................

2.200,00

TOTAL SUBCAPITOL AI INSTAL·LACIÓ AIGUA............................

2.200,00

APARTAT 06.02 Altres
06.04.2

pa Butlleti instal.lador

Realització del butlleti d'aigua per part de l'instal.lador autoritzat
Butlleti instal.lador

06.04.3

1

1,00

pa Contractació subministre d'aigua

Contractació del subministre d'aigua a l'empresa distribuidora d'aigua de la zona (a justificar).
Contractació subministre d'aigua

1

1,00

SUBCAPITOL OB03 REVESTIMENTS
OB 03.01

* m2 PINTAT DE BIGUES DE FUSTA

Pintat de bigues de fusta i ferro amb esmalt sintètic i
revoltons de guix entre bigues amb pintura tixotròpica
aïllant per treure les taques del sostre, de la sala gran
d'exposició.
Pintat de bigues de fusta

OB 03.04

1

1,00
1,00

24,92

24,92

138,43

36,82

5.096,99

138,43

13,37

1.850,81

* m2 PROTECCIÓ AL FOC ESTRUCTURA METÀL.LICA

Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica
corresponent a jàsseres mitjançant pintura intumescent
de color blanc, aplicació a pistola airless de successives
mans fins aconseguir el gruix necessari per obtenir una
estabilitat portant al foc de 90' (R90), amb la garantia de
producte i aplicació realitzat per l'empresa aplicadora.
(No inclou certificat per empresa d'inspecció i control).
Notes: Cal tenir em compte que en gruixos elevats
l'acabat de la pintura intumescent no és un acabat
uniforme esteticament, com pot ser un esmalt. Acabat
similar a la pell de la taronja.

OB 03.03

8

6,70

0,54

28,94

1

40,00

0,50

20,00

1

10,00

0,60

6,00

1

7,00

0,66

4,62

1

7,00

0,65

4,55

7

14,50

0,60

60,90

3

7,10

0,63

13,42

* m2 LIJAR I TRACTAMENT DE PROTECCIÓ OXIDACIÓ

Lijar i tractament de protecció de l'estructura metàl.lca contra l'oxidació.

13 de julio de 2018

8

6,70

0,54

28,94

1

40,00

0,50

20,00

1

10,00

0,60

6,00

1

7,00

0,66

4,62

1

7,00

0,65

4,55

7

14,50

0,60

60,90

3

7,10

0,63

13,42
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI
OB 03.05

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

356,94

38,98

13.913,52

290,48

5,72

1.661,55

104,82

15,13

1.585,93

* m² PROTECCIÓ AL FOC BIGUES DE FUSTA

Protecció contra el foc de bigues de fusta mitjançant
pintura intumescent de color blanc, aplicació a pistola
airless de successives mans fins aconseguir el gruix
necessari per obtenir una resistència al foc mínima C-s2, d0
Inclòs mà d'obra, proteccions, desplaçaments i mitjans
elevadors..
Entrada
Sala ex posicion

OB 03.008

49,77

49,77

307,17

307,17

* m2 PINTAT AMB VERNÍS DE LES BIGUES DEL CALUSTRE

Lijar i pintar amb vernís de les bigues de fusta del claustre per tal d'obtindre com a mínim una reacció
al foc C-s2, dO.

OB 03.06

34

3,70

0,60

75,48

2

2,93

0,60

3,52

2

2,20

0,60

2,64

2

1,30

0,60

1,56

2

0,70

0,60

0,84

34

3,27

0,60

66,71

2

2,46

0,60

2,95

2

1,53

0,60

1,84

2

0,70

0,60

0,84

26

3,60

0,60

56,16

26

3,20

0,60

49,92

2

2,91

0,60

3,49

2

2,16

0,60

2,59

2

1,40

0,60

1,68

2

0,70

0,60

0,84

2

2,50

0,60

3,00

2

1,80

0,60

2,16

2

1,20

0,60

1,44

2

0,60

0,60

0,72

1

4,90

0,60

2,94

1

5,20

0,60

3,12

1

5,11

0,60

3,07

1

4,95

0,60

2,97

* m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Sectoritzacions foc

bar

OB 03.07

1

7,92

4,25

2

0,85

4,25

33,66
7,23

5

1,50

4,25

31,88

1

7,54

4,25

32,05

m2 Pintat de parament vertical + horitzontal interior.

Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat.

13 de julio de 2018

Sala ex posició 1

1

93,71

4,25

398,27

Magatzem

1

35,00

4,25

148,75

Audio v isuals

1

16,70

4,25

70,98

Sala ex posició 2

1

205,15

4,25

871,89
-201,60

-32

2,10

3,00

Recepció

1

22,40

4,25

95,20

Distribuidor

1

21,00

4,25

89,25

Guix eta

1

10,12

4,25

43,01

Magatzem 1

1

21,26

4,25

90,36

Sala instal.lacions

1

18,60

4,25

79,05
Pàgina

18

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM
Escala ev acuació

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA
1

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.768,12

4,49

7.938,86

TOTAL SUBCAPITOL OB03 REVESTIMENTS ................................

32.072,58

19,52

4,25

PARCIALS
82,96

SUBCAPITOL SSEE AIGUERA
OB 06.01

* u

Aigüera

SIC d'aigüera acer inox, 2 cubetes de 600x490 de la casa Roca o similar amb aixeta cromada de
cany alt. P.p. de rases en paret i posterior tapat i enguixat, sanejament amb tub de PVC diàm 50 i
connexió a l'escomesa de clavegueram. Totalment instal·lat i en funcionament.

Aiguera

1

1,00
1,00

1.637,75

1.637,75

TOTAL SUBCAPITOL SSEE AIGUERA............................................

1.637,75

SUBCAPITOL SS SEGURETAT I SALUT
APARTAT 08.01 SEGURETAT I SALUT
RYJXGJNVBN

pa SEGURETAT I SALUT

Seguretat i salut de l'obra.
Seguretat i salut

1

1,00
1,00

7.126,76

7.126,76

TOTAL APARTAT 08.01 SEGURETAT I SALUT................................

7.126,76

TOTAL SUBCAPITOL SS SEGURETAT I SALUT............................

7.126,76

SUBCAPITOL IM IMPREVISTOS
APARTAT IM.0001 Imprevistos
YKJHKFJHK

pa Imprevistos

Imprevistos a justificar per part de la D,F.
Imprev istos

1

1,00
1,00

13 de julio de 2018

3.000,00

3.000,00

TOTAL APARTAT IM.0001 Imprevistos............................................

3.000,00

TOTAL SUBCAPITOL IM IMPREVISTOS ........................................

3.000,00

TOTAL CAPITOL RESTA FASE 2...........................................................................................................................

196.639,87

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

196.639,87
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL

RESUM

EUROS

RESTA

FASE 2........................................................................................................................................................

-IC

-INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS..................................................

--IC 01

--INSTAL.LACIÓ RUIXADORS AUTOMÀTICS........................................................

52.012,75

--IC 02

--INSTAL.LACIÓ BOQUES D'INCENDI..................................................................

7.967,45

--IC 03

--EXTINTORS...................................................................................................

391,02

--IC 04

--DETECCIÓ I ALARMA......................................................................................

12.281,30

--IC 05

--ALTRES.........................................................................................................

1.749,76

-EL

-INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.....................................................................................

--01.01

--Conductors.....................................................................................................

--01.02

--Canalitzacions.................................................................................................

19.961,46

--01.03

--Lluminàries.....................................................................................................

18.889,63

--01.04

--Quadres.........................................................................................................

9.049,28

--01.05

--Unitats terminals..............................................................................................

3.198,24

--01.08

--Altres.............................................................................................................

2.970,06

-ESP

-INSTAL·LACIONS ESPECIALS..................................................................................

--MG

--ESPECIALS....................................................................................................

-AI

-INSTAL·LACIÓ AIGUA.............................................................................................

--06.02

--Altres.............................................................................................................

-OB03

-REVESTIMENTS....................................................................................................

32.072,58

-SSEE

-AIGUERA...............................................................................................................

1.637,75

-SS

-SEGURETAT I SALUT.............................................................................................

7.126,76

--08.01

--SEGURETAT I SALUT.....................................................................................

-IM

-IMPREVISTOS........................................................................................................

--IM.0001

--Imprev istos.....................................................................................................

64.967,70
10.899,03

11.232,80
11.232,80
2.200,00
2.200,00

7.126,76
3.000,00
3.000,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

196.639,87

74.402,28

196.639,87

25.563,18
11.798,39

SUMA DE G.G. y B.I.

37.361,57

21,00% I.V.A.......................................................................

49.140,30

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

283.141,74

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

283.141,74

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-TRES MIL CENT QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
,a.
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL OB FASE 1
SUBCAPITOL OB01 ENDERROCS
OB 01.05

* m3

Enderroc de mur de façana.

185,65

Enderroc de mur de façana de varis gruixos amb mitjans manuals i mecànics. Inclús càrrega de
runes
a contenidor.
CENT VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS
OB 01.06

* m3

Enderroc de paret i portes armari comptadors

185,65

Enderroc de paret i portes d' armari de comptadors elèctrics existents, amb mitjans manuals. Inclús
càrrega de runes a contenidor.
CENT VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS
OB 01.07

* m3

Transport i canon de runes

107,25

Transport i cànon d' abocador de residuus d' obra, amb contenidor 5 m3 a abocador homologat
CENT SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
ADE010

m³

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi

24,67

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
DMX090

m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neum

1,21

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
DMX030

m²

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con

9,81

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.
NOU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL OB02 PALETERIA
OB 02.02

m²

Enva recolzat divisori de 7 cm.

18,02

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
DIVUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS
OB 02.01

* m²

Arrebossat de la sala d'instal.lacions i esglesia

23,08

Arrebossat de ciment a bona vista de paraments verticals interiors, a més de 3 metres d'alçada,
acavat superficial fratasat, amb morter de ciment M-5. P.p de malla en encontres necessaris de
canvis de materials.

VINT-I-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS
OB 02.10

m2

Enguixat amb guix de construcció B1 a bona vista

15,13

Enguixat amb guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical de més de 3 metres
d'alçada, prèvia col·locació de malla en canvis de material, i acavat amb capa fina C6. P.p. de
guardavius .
QUINZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
OB 02.04

m²

Sanejat i repàs de paraments amb guix.

24,75

Sanejat, repicat i repassar paraments verticals de guix i arrebossats sota finestres de façana oest
i
paret de façana sud
VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
OB 02.05

* m2

Realització rampa accés (1)

182,41

Realització de rampa d' accés en sortida per accessibilitat, consistent en: demolició de paviment
de panot existent i subbase, realització de nova subbase de formigó amb pendents per posterior
pavimentació amb panot. Pendent del 10% . Superficie en planta 4,20 m2. Acabat raspatllat
CENT VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

OB 02.09

u

Realització rampa accés (2)

PREU
2.015,29

Realització de rampa d'accés metàl·lica a l'entrada de l'establiment, de xapa d'acer de 6 mm
d'espessor, laminat en calent, amb resalts ovalats (llàgrimes) i reforçada amb carteles per cara
interior
DOS MIL QUINZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
OB 02.06

m2

Recrescut d'escala i replà existent.

84,08

Recrescut d' esacla i replà existent amb 5 cms de formigó acabat remolinat. Inclús aplicació d'
imprimació, arestes en graons. P.p d' encofrats i medis auxiliars.
VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS
OB 02.07

* kg

Llindes en obertures.

2,86

Llindes metàl·liques en obertures
DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
OB 02.08

* pa

Adaptació pas en sortida d'emergencia

1.229,46

Adaptació de pas i paviment de sortida d' emergència en sala d' exposició 1 per sortida a peu
pla.
P.p. d' enderrocs necessaris i repossicions de paviments i remats. Dimensions aproximada de
l'actuació de 1,00 x 3,00 m
MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

SUBCAPITOL OB04 PAVIMENTS
OB 04.01

m²

NETEJA PAVIMENT DEL CLAUSTRE

7,17

Neteja del paviment del claustre en bon estat de conservació, eliminant taques, sals, eflorescències salines i microorganismes, mitjançant l'abocament sabre la superfice d'una dissolució aquosa mitjançant d¡acid acètic, raspallat, aclarit, considerant-se un grau de protecció baix.
SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS
OB 04.02

m²

Tarima de fusta sobre rastrells

74,19

Tarima de fusta sobre rastrells amb classificació de reacció al foc mínima Efl, formada per perfils
de fusta tractada de 150x150 mm i rastrells superiors de dimensions en secció de 150x50 mm,
segons plànols de detall.
SETANTA-QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS
OB 04.03

m²

Remats de paviment.

10,59

Remats de paviments en trams d' enderroc d' envans i portes per anivellar i regularitzar paviments,
amb formigó d' alta resistència, acavat lliscat fi. Inclús sanejamt de zona a aplicar.
DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
OB04.04

ml

Rígola formada per peces prefabricades de formigó

21,97

Rígola formada per peces prefabricades de formigó,20x20x4 cm, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d' espessor, vertit des de camió.
VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
OB04.05

m

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

28,54

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
RSN020

m²

Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, real

35,67

Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual;
TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
UXH010

m²

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas,

27,76

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, resistencia a flexión T, carga de
rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de
aceras y paseos, colocada a pique de maceta con mortero.
VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

14 de julio de 2018
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL OB05 FUSTERIES
OB 05.09

u

Porta tallafocs EI2 60-C5 1 fulla de fusta tallafocs

809,31

Porta tallafocs de fusta homologada EI2 60-C5 d'una fulla 900x2100mm de llum i altura de pas.
Inclossos els ferratges
VUIT-CENTS NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
OB 05.10

u

Porta 2 fulles de fusta 1680X2100

1.609,97

Porta de fusta de dues fulles 1680x2100mm de llum i altura de pas, amb barra antipànic. Part fixa
de 30cm d'alçada i vidrieres de vidre laminat 3+3/8/3+3.
MIL SIS-CENTS NOU EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS
OB 05.11

u

Porta 1 fulla de fusta 900x2100

250,26

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm,i
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS
OB05.12

u

Porta 1 fulla de fusta 1090x2100

540,96

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 109 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm,i i barra antipanic.
CINC-CENTS QUARANTA EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
OB 05.02

u

Porta 1 fulla de fusta 1410x2100

887,99

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 141 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm i barra antipanic.
VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS
OB 05.03

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles

448,97

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant,
amb
3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-SET CÈNTIMS
OB 05.05

u

SiC finestres amb vidre de càmara.

1.304,73

Finestra de dues fulles 1350x1500mm amb perfileria de fusta i vidre laminat amb càmera d'aire
3+3/8/3+3, sense persiana.
MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS
OB 05.06

u

Sanejament de fusteria interior existent

4.620,00

Sanejament i repàs de fusteria interior i exterior existents, per deixar-les en bon estat de conservació
i posterior pintat. Inclou ajustat, canvi de llistons de vidres i petit material, a justificar per part de la
D.F.
QUATRE MIL SIS-CENTS VINT EUROS
OB 03.08

u

Repassar fusteries de fusta del claustre

1.360,00

Repassar fusteries de fusta del claustre, a justificar per part de la D.F.
MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL OB08 IMPREVISTOS
OB 08.01

pa

Imprevistos

3.000,00

Imprevistos a justificar per part de la D.F.
TRES MIL EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL OB FASE 1
SUBCAPITOL OB01 ENDERROCS
OB 01.05

* m3

Enderroc de mur de façana.

Enderroc de mur de façana de varis gruixos amb mitjans manuals i mecànics. Inclús càrrega de
runes
a contenidor.

OB 01.06

* m3

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

164,12
17,89
3,64

TOTAL PARTIDA...........................................

185,65

Enderroc de paret i portes armari comptadors

Enderroc de paret i portes d' armari de comptadors elèctrics existents, amb mitjans manuals. Inclús
càrrega de runes a contenidor.

OB 01.07

* m3

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

164,12
17,89
3,64

TOTAL PARTIDA...........................................

185,65

Transport i canon de runes

Transport i cànon d' abocador de residuus d' obra, amb contenidor 5 m3 a abocador homologat

ADE010

m³

Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

105,15
2,10

TOTAL PARTIDA...........................................

107,25

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

DMX090

m

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

5,84
18,35
0,48

TOTAL PARTIDA...........................................

24,67

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neum

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

DMX030

m²

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

0,81
0,38
0,02

TOTAL PARTIDA...........................................

1,21

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.

14 de julio de 2018

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

7,46
2,16
0,19

TOTAL PARTIDA...........................................

9,81
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL OB02 PALETERIA
OB 02.02

m²

Enva recolzat divisori de 7 cm.

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

OB 02.01

* m²

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,10
6,92

TOTAL PARTIDA...........................................

18,02

Arrebossat de la sala d'instal.lacions i esglesia

Arrebossat de ciment a bona vista de paraments verticals interiors, a més de 3 metres d'alçada,
acavat superficial fratasat, amb morter de ciment M-5. P.p de malla en encontres necessaris de
canvis de materials.

OB 02.10

m2

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

20,73
2,35

TOTAL PARTIDA...........................................

23,08

Enguixat amb guix de construcció B1 a bona vista

Enguixat amb guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament vertical de més de 3 metres
d'alçada, prèvia col·locació de malla en canvis de material, i acavat amb capa fina C6. P.p. de
guardavius .

OB 02.04

m²

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

13,45
1,68

TOTAL PARTIDA...........................................

15,13

Sanejat i repàs de paraments amb guix.

Sanejat, repicat i repassar paraments verticals de guix i arrebossats sota finestres de façana oest
i
paret de façana sud

OB 02.05

* m2

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

23,23
1,52

TOTAL PARTIDA...........................................

24,75

Realització rampa accés (1)

Realització de rampa d' accés en sortida per accessibilitat, consistent en: demolició de paviment
de panot existent i subbase, realització de nova subbase de formigó amb pendents per posterior
pavimentació amb panot. Pendent del 10% . Superficie en planta 4,20 m2. Acabat raspatllat

OB 02.09

u

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

48,61
111,18
22,62

TOTAL PARTIDA...........................................

182,41

Realització rampa accés (2)

Realització de rampa d'accés metàl·lica a l'entrada de l'establiment, de xapa d'acer de 6 mm
d'espessor, laminat en calent, amb resalts ovalats (llàgrimes) i reforçada amb carteles per cara
interior

OB 02.06

m2

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

972,37
25,58
1.017,34

TOTAL PARTIDA...........................................

2.015,29

Recrescut d'escala i replà existent.

Recrescut d' esacla i replà existent amb 5 cms de formigó acabat remolinat. Inclús aplicació d'
imprimació, arestes en graons. P.p d' encofrats i medis auxiliars.

OB 02.07

* kg

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

65,72
0,10
18,26

TOTAL PARTIDA...........................................

84,08

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

1,43
0,05
1,38

TOTAL PARTIDA...........................................

2,86

Llindes en obertures.

Llindes metàl·liques en obertures

14 de julio de 2018
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QUADRE DE PREUS 2
CODI
OB 02.08

UD
* pa

RESUM

PREU

Adaptació pas en sortida d'emergencia

Adaptació de pas i paviment de sortida d' emergència en sala d' exposició 1 per sortida a peu
pla.
P.p. d' enderrocs necessaris i repossicions de paviments i remats. Dimensions aproximada de
l'actuació de 1,00 x 3,00 m
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

641,55
298,70
289,21

TOTAL PARTIDA...........................................

1.229,46

SUBCAPITOL OB04 PAVIMENTS
OB 04.01

m²

NETEJA PAVIMENT DEL CLAUSTRE

Neteja del paviment del claustre en bon estat de conservació, eliminant taques, sals, eflorescències salines i microorganismes, mitjançant l'abocament sabre la superfice d'una dissolució aquosa mitjançant d¡acid acètic, raspallat, aclarit, considerant-se un grau de protecció baix.

OB 04.02

m²

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

4,24
2,93

TOTAL PARTIDA...........................................

7,17

Tarima de fusta sobre rastrells

Tarima de fusta sobre rastrells amb classificació de reacció al foc mínima Efl, formada per perfils
de fusta tractada de 150x150 mm i rastrells superiors de dimensions en secció de 150x50 mm,
segons plànols de detall.

OB 04.03

m²

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

43,08
0,73
30,38

TOTAL PARTIDA...........................................

74,19

Remats de paviment.

Remats de paviments en trams d' enderroc d' envans i portes per anivellar i regularitzar paviments,
amb formigó d' alta resistència, acavat lliscat fi. Inclús sanejamt de zona a aplicar.

OB04.04

ml

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

8,95
1,64

TOTAL PARTIDA...........................................

10,59

Rígola formada per peces prefabricades de formigó

Rígola formada per peces prefabricades de formigó,20x20x4 cm, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d' espessor, vertit des de camió.

OB04.05

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

17,50
4,47

TOTAL PARTIDA...........................................

21,97

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

RSN020

m²

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

17,13
11,41

TOTAL PARTIDA...........................................

28,54

Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, real

Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual;

UXH010

m²

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

20,30
3,65
11,72

TOTAL PARTIDA...........................................

35,67

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas,

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, resistencia a flexión T, carga de
rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de
aceras y paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

14 de julio de 2018

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

17,76
10,00

TOTAL PARTIDA...........................................

27,76
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL OB05 FUSTERIES
OB 05.09

u

Porta tallafocs EI2 60-C5 1 fulla de fusta tallafocs

Porta tallafocs de fusta homologada EI2 60-C5 d'una fulla 900x2100mm de llum i altura de pas.
Inclossos els ferratges

OB 05.10

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

79,46
729,85

TOTAL PARTIDA...........................................

809,31

Porta 2 fulles de fusta 1680X2100

Porta de fusta de dues fulles 1680x2100mm de llum i altura de pas, amb barra antipànic. Part fixa
de 30cm d'alçada i vidrieres de vidre laminat 3+3/8/3+3.

OB 05.11

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

85,10
1.524,87

TOTAL PARTIDA...........................................

1.609,97

Porta 1 fulla de fusta 900x2100

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm,i

OB05.12

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

55,34
194,92

TOTAL PARTIDA...........................................

250,26

Porta 1 fulla de fusta 1090x2100

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 109 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm,i i barra antipanic.

OB 05.02

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

55,34
485,62

TOTAL PARTIDA...........................................

540,96

Porta 1 fulla de fusta 1410x2100

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 141 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina , i espiell de diàmetre 50cm i barra antipanic.

OB 05.03

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

86,09
801,90

TOTAL PARTIDA...........................................

887,99

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant,
amb
3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.

OB 05.05

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

28,97
420,00

TOTAL PARTIDA...........................................

448,97

SiC finestres amb vidre de càmara.

Finestra de dues fulles 1350x1500mm amb perfileria de fusta i vidre laminat amb càmera d'aire
3+3/8/3+3, sense persiana.

OB 05.06

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

139,18
1.165,55

TOTAL PARTIDA...........................................

1.304,73

Sanejament de fusteria interior existent

Sanejament i repàs de fusteria interior i exterior existents, per deixar-les en bon estat de conservació
i posterior pintat. Inclou ajustat, canvi de llistons de vidres i petit material, a justificar per part de la
D.F.

OB 03.08

u

Materials........................................................

4.620,00

TOTAL PARTIDA...........................................

4.620,00

Materials........................................................

1.360,00

TOTAL PARTIDA...........................................

1.360,00

Repassar fusteries de fusta del claustre

Repassar fusteries de fusta del claustre, a justificar per part de la D.F.
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL OB08 IMPREVISTOS
OB 08.01

pa

Imprevistos

Imprevistos a justificar per part de la D.F.
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Materials........................................................

3.000,00

TOTAL PARTIDA...........................................

3.000,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL OB FASE 1
SUBCAPITOL OB01 ENDERROCS
OB 01.05

*

m3 Enderroc de mur de façana.
Enderroc de mur de façana de v aris gruix os amb mitjans manuals i mecànics. Inclús càrrega de runes
a contenidor.

mq05mai030

2,350 h

Martell pneumàtic.

4,08

mq05pdm110

1,200 h

Compressor portàtil diesel mitja pressió 10 m³/min.

6,92

9,59
8,30

mo113

4,300 h

Peó ordinari construcció.

19,47

83,72

mo112

3,990 h

Peó especialitzat construcció.

20,15

80,40

%0200

1,820 %

Medis aux iliars

2,00

3,64

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Altres......................................................................

164,12
17,89
3,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

185,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
OB 01.06

*

m3 Enderroc de paret i portes armari comptadors
Enderroc de paret i portes d' armari de comptadors elèctrics ex istents, amb mitjans manuals. Inclús
càrrega de runes a contenidor.

mq05mai030

2,350 h

Martell pneumàtic.

4,08

mq05pdm110

1,200 h

Compressor portàtil diesel mitja pressió 10 m³/min.

6,92

9,59
8,30

mo113

4,300 h

Peó ordinari construcció.

19,47

83,72

mo112

3,990 h

Peó especialitzat construcció.

20,15

80,40

%0200

1,820 %

Medis aux iliars

2,00

3,64

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Altres......................................................................

164,12
17,89
3,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

185,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
OB 01.07

*

m3 Transport i canon de runes
Transport i cànon d' abocador de residuus d' obra, amb contenidor 5 m3 a abocador homologat

mq04res010ch

1,153 ut

Càrrega y canv i de contenidor de 7 m³, para recollida de residus

%0200

1,052 %

Medis aux iliars

91,20

105,15

2,00

2,10

Maquinaria..............................................................
Altres......................................................................

105,15
2,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

107,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
ADE010

m³

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi
Ex cav ación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales ex cav ados y carga a camión.

mq01ex n020b

0,378 h

Retroex cav adora hidráulica sobre pneumàtics, de 115 kW.

48,54

18,35

mo113

0,300 h

Peó ordinari construcció.

19,47

5,84

%0200

0,242 %

Medis aux iliars

2,00

0,48

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Altres......................................................................

5,84
18,35
0,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

DMX090

m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neum
Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructiv os
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030

0,034 h

Martell pneumàtic.

4,08

mq05pdm110

0,034 h

Compressor portàtil diesel mitja pressió 10 m³/min.

6,92

0,14
0,24

mo112

0,014 h

Peó especialitzat construcció.

20,15

0,28

mo113

0,027 h

Peó ordinari construcció.

19,47

0,53

%0200

0,012 %

Medis aux iliars

2,00

0,02

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Altres......................................................................

0,81
0,38
0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
DMX030

m²

mq05mai030

0,257 h

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con
Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Martell pneumàtic.

4,08

1,05

6,92

0,89

mq05pdm110

0,129 h

Compressor portàtil diesel mitja pressió 10 m³/min.

mq11eqc010

0,006 h

Talladora de pav iment, desplaçament i regulació

36,90

0,22

mo112

0,110 h

Peó especialitzat construcció.

20,15

2,22

mo113

0,269 h

Peó ordinari construcció.

19,47

5,24

%0200

0,096 %

Medis aux iliars

2,00

0,19

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Altres......................................................................

7,46
2,16
0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL OB02 PALETERIA
OB 02.02

m²

Enva recolzat divisori de 7 cm.
Env à recolzat div isori de 7 cm de gruix , supermaó de 500x 200x 70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a rev estir, col·locat amb morter ciment 1:4

mt16pea020a

0,025 m²

Panell rígid de poliestiré ex pandit, segons UNE-EN 13163,

0,92

0,02

mt04lcg010b

9,804 ut

Totx o ceràmic foradat (super maó), per rev estir, 50x 20x 7

0,41

4,02

mt09ey c010

9,035 kg

Adhessiu d'escaiola.

0,28

2,53

mo021

0,336 h

Oficial 1ª construcció

23,30

7,83

mo114

0,168 h

Peó ordinari construcció

19,47

3,27

%0200

0,177 %

Medis aux iliars

2,00

0,35

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

11,10
6,57
0,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS
OB 02.01

*

m²

Arrebossat de la sala d'instal.lacions i esglesia
Arrebossat de ciment a bona v ista de paraments v erticals interiors, a més de 3 metres d'alçada, acav at superficial
fratasat, amb morter de ciment M-5. P.p de malla en encontres necessaris de canv is de materials.

mt09mor010C

0,015 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5N tipus M5,confeccionat a obra

115,30

1,73

mt09v ar030a

0,110 m²

Malla de fibra de v idre teix ida, amb impregnació de PVC, de 10x

1,55

0,17

mo039

0,547 h

Oficial 1ª construcció

23,30

12,75

mo079

0,410 h

Peó ordinari construcció

19,47

7,98

%0200

0,226 %

Medis aux iliars

2,00

0,45

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

20,73
1,90
0,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS
14 de julio de 2018

Pàgina

2

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

OB 02.10

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Enguixat amb guix de construcció B1 a bona vista
Enguix at amb guix de construcció B1 a bona v ista, sobre parament v ertical de més de 3 metres d'alçada, prèv ia
col·locació de malla en canv is de material, i acav at amb capa fina C6. P.p. de guardav ius .

mt28v y e020

0,105 m²

Malla de fibra de v idre teix ida, antiálcalis, de 5x 5 mm de llum

mt09py e010b

0,012 m³

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,89

0,76

0,08
0,95

010A

0,003 m3

Pasta de guix per aplicació en capa fina C6

88,58

0,27

mt28v y e010

0,215 m

Guardav ius de plàstic i/o metall

0,35

0,08

mo033

0,377 h

Oficial 1ª

23,30

8,78

mo071

0,226 h

peó

20,68

4,67

%0200

0,148 %

Medis aux iliars

2,00

0,30

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

13,45
1,38
0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
OB 02.04

m²

Sanejat i repàs de paraments amb guix.
Sanejat, repicat i repassar paraments v erticals de guix i arrebossats sota finestres de façana oest i
paret de façana sud

mt28v y e020

0,105 m²

Malla de fibra de v idre teix ida, antiálcalis, de 5x 5 mm de llum

0,76

0,08

mt09py e010b

0,012 m³

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,89

0,95

mo033

0,420 h

Oficial 1ª

23,30

9,79

mo071

0,650 h

peó

20,68

13,44

%0200

0,243 %

Medis aux iliars

2,00

0,49

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

23,23
1,03
0,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
OB 02.05

*

m2 Realització rampa accés (1)
Realització de rampa d' accés en sortida per accessibilitat, consistent en: demolició de pav iment de panot ex istent i
subbase, realització de nov a subbase de formigó amb pendents per posterior pav imentació amb panot. Pendent del
10% . Superficie en planta 4,20 m2. Acabat raspatllat

mt10hmf010Mp

0,158 m³

Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.

mt09mor010c

0,030 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, fet a obra

60,63

9,58

115,30

3,46

mt08cem011a

1,000 kg

Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs

0,10

0,10

mt18bhi010ba

1,050 m²

Panot de formigó 20x 20x 4

5,50

5,78

mt09lec020a

0,001 m³

Lletada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.

120,10

0,12

mq05mai030

0,228 h

Martell pneumàtic.

4,08

0,93

mq05pdm110

0,228 h

Compressor portàtil diesel mitja pressió 10 m³/min.

6,92

1,58

mq04dua020b

0,033 h

Dumper de descàrrega frontal de 2 t de carrega útil.

9,27

0,31

mq06fra010

0,634 h

Fratassadora mecànica de formigó.

5,07

3,21
105,15

mq04res010ch

1,153 ut

Càrrega y canv i de contenidor de 7 m³, para recollida de residus

91,20

mo020

0,803 h

Oficial 1ª construcció.

23,30

18,71

mo112

0,675 h

Peó especialitzat construcció.

20,15

13,60

mo113

0,837 h

Peó ordinari construcció.

19,47

16,30

%0200

1,788 %

Medis aux iliars

2,00

3,58

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

48,61
111,18
19,04
3,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

182,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

14 de julio de 2018

Pàgina

3

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

OB 02.09

u

PREU

SUBTOTAL

Realització rampa accés (2)
Realització de rampa d'accés metàl·lica a l'entrada de l'establiment, de x apa d'acer de 6 mm d'espessor, laminat
en calent, amb resalts ov alats (llàgrimes) i reforçada amb carteles per cara interior

MO047

27,750 h

Montador estructura metàl·lica

18,10

502,28

MO094

27,750 h

Ajudant montador estructura metàl·lica

16,94

470,09

MT07REL010W

15,000 u

Xapa acer 6 mm laminada en calent amb relleu

65,00

975,00

mt07ala010i

2,500 kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminat en cal

1,03

2,58

mt27pfi010

0,050 l

Imprimació de secat rápid, formulada amb resines alquídicas m

4,80

0,24

mq08sol020

8,250 h

%0200

19,758 %

IMPORT

Equip y elements aux iliars per soldadura eléctrica.

3,10

25,58

Medis aux iliars

2,00

39,52

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

972,37
25,58
2,82
1.014,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.015,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUINZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
OB 02.06

m2 Recrescut d'escala i replà existent.
Recrescut d' esacla i replà ex istent amb 5 cms de formigó acabat remolinat. Inclús aplicació d' imprimació, arestes
en graons. P.p d' encofrats i medis aux iliars.

mt10hmf010Mg

0,053 m³

Formigó HM-20/P/12/I, fabricat en central.

mt08cim030b

0,003 m³

Fusta de pi.

62,38

3,31

238,16

0,71
0,28

mt08v ar060

0,040 kg

Puntas d' acer de 20x 100 mm.

7,00

mt50spa052b

0,750 m

Tauló de fusta de pi, de 20x 7,2 cm.

4,39

3,29

mt09reh040b

1,000 kg

Imprimació activ a de dos components a base de resina epox i, pa

9,02

9,02

mq04dua020b

0,011 h

Dumper de descàrrega frontal de 2 t de carrega útil.

9,27

0,10

mo020

1,400 h

Oficial 1ª construcció.

23,30

32,62

mo113

1,700 h

Peó ordinari construcció.

19,47

33,10

%0200

0,824 %

Medis aux iliars

2,00

1,65

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

65,72
0,10
16,61
1,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

84,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS
OB 02.07

*

kg

Llindes en obertures.
Llindes metàl·liques en obertures

mt07ala010i

1,050 kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminat en cal

1,03

1,08

mt27pfi010

0,050 l

Imprimació de secat rápid, formulada amb resines alquídicas m

4,80

0,24

3,10

0,05

mq08sol020

0,017 h

Equip y elements aux iliars per soldadura eléctrica.

mo047

0,031 h

Oficial 1ª montador d' estructura metàl·lica.

24,47

0,76

mo094

0,031 h

Ajudant montador d' estructura metàl·lica.

21,71

0,67

%0200

0,028 %

Medis aux iliars

2,00

0,06

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,43
0,05
1,32
0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

14 de julio de 2018

Pàgina

4

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
OB 02.08

QUANTITAT UD RESUM
*

pa

mt10hmf010Mp

3,000 m³

mt08cem011a

25,000 kg

mt09mor010c

0,700 m³

PREU

SUBTOTAL

Adaptació pas en sortida d'emergencia
Adaptació de pas i pav iment de sortida d' emergència en sala d' ex posició 1 per sortida a peu pla.
P.p. d' enderrocs necessaris i repossicions de pav iments i remats. Dimensions aprox imada de l'actuació de 1,00
x 3,00 m
Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.

60,63

Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, fet a obra

181,89

0,10

2,50

115,30

80,71

mq04dua020b

4,000 h

Dumper de descàrrega frontal de 2 t de carrega útil.

9,27

37,08

mq06fra010

4,000 h

Fratassadora mecànica de formigó.

5,07

20,28

mq04res010ch

1,500 ut

Càrrega y canv i de contenidor de 7 m³, para recollida de residus

91,20

136,80

mq05mai030

9,000 h

Martell pneumàtic.

4,08

36,72

mq05pdm110

9,000 h

Compressor portàtil diesel mitja pressió 10 m³/min.

6,92

62,28

mq11eqc010

0,150 h

Talladora de pav iment, desplaçament i regulació

36,90

5,54

15,000 h

Oficial 1ª construcció.

23,30

349,50

mo113

15,000 h

Peó ordinari construcció.

19,47

292,05

%0200

12,054 %

Medis aux iliars

2,00

24,11

mo020

IMPORT

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

641,55
298,70
265,10
24,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.229,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL OB04 PAVIMENTS
OB 04.01

m²

NETEJA PAVIMENT DEL CLAUSTRE
Neteja del pav iment del claustre en bon estat de conserv ació, eliminant taques, sals, eflorescències salines i microorganismes, mitjançant l'abocament sabre la superfice d'una dissolució aquosa mitjançant d¡acid acètic, raspallat, aclarit, considerant-se un grau de protecció baix .

mt08lim070

1,500 l

Àcid acétic.

1,23

1,85

mt08aaa010a

0,010 m³

Aigua.

1,50

0,02

mt08lim080c

0,100 kg

Decapant específic per baldosí català.

9,21

0,92

mo020

0,111 h

Oficial 1ª construcció.

23,30

2,59

mo077

0,080 h

Ajudant construcció.

20,68

1,65

%0200

0,070 %

Medis aux iliars

2,00

0,14

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

4,24
2,79
0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS
OB 04.02

m²

Tarima de fusta sobre rastrells
Tarima de fusta sobre rastrells amb classificació de reacció al foc mínima Efl, formada per perfils de fusta tractada
de 150x 150 mm i rastrells superiors de dimensions en secció de 150x 50 mm, segons plànols de detall.

mt18mv a010b

4,000 m

Rastrell de fusta de pi, amb humitat entre 8% y 12%, 150x 150 mm

1,30

5,20

mt18mv a020

1,000 Ud

Material aux iliar per col·locació de tarima de fusta

3,15

3,15

mt18mta010j

1,010 m²

Tarima de fusta tractada, 150x 50 mm,

13,52

13,66

mt27tmp010

0,700 l

Varnís de poliuretà de dos components P-6/8.

9,89

6,92

mq08w ar160

0,172 h

Lijadora d' aplicació en pav iments de fusta, equipada amb rod

4,25

0,73

mo025

1,480 h

Oficial 1ª instal·lador de pav iments de fusta.

23,30

34,48

mo063

0,416 h

Ajudant instal·lador de pav iments de fusta.

20,68

8,60

%0200

0,727 %

Medis aux iliars

2,00

1,45

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

43,08
0,73
28,93
1,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

74,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS

14 de julio de 2018

Pàgina

5

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
OB 04.03

QUANTITAT UD RESUM
m²

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Remats de paviment.
Remats de pav iments en trams d' enderroc d' env ans i portes per aniv ellar i regularitzar pav iments,
amb formigó d' alta resistència, acav at lliscat fi. Inclús sanejamt de zona a aplicar.

mt09mre020

0,023 m3

Morter de dos components, a base de polímers, fibres y aditiv

62,00

1,43

mo020

0,150 h

Oficial 1ª construcció.

23,30

3,50

mo113

0,280 h

Peó ordinari construcció.

19,47

5,45

%0200

0,104 %

Medis aux iliars

2,00

0,21

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

8,95
1,43
0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
OB04.04

ml

Rígola formada per peces prefabricades de formigó
Rígola formada per peces prefabricades de formigó,20x 20x 4 cm, sobre base de formigó no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm d' espessor, v ertit des de camió.

mt10hmf011Bc

0,040 m³

Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central.

mt08aaa010a

0,006 m³

Aigua.

mt09mif010ca

0,011 t

Morter industrial per paleteria, de ciment, color gris, cat

mt11cun120c

5,000 ut

Rigola prefabricada formigó 20x 20x 4 blanca

mo041

0,485 h

mo087
%0200

60,63

2,43

1,50

0,01

32,25

0,35

0,25

1,25

Oficial 1ª construcció d' obra civ il.

23,30

11,30

0,300 h

Ajudant construcció d' obra civ il.

20,68

6,20

0,215 %

Medis aux iliars

2,00

0,43

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

17,50
4,04
0,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
OB04.05

m

Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13
Bordillo - Recto - DC - A1 (20x 14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

mt10hmf011Bc

0,082 m³

Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central.

mt08aaa010a

0,006 m³

Aigua.

60,63

4,97

1,50

0,01

mt09mif010ca

0,008 t

Morter industrial per paleteria, de ciment, color gris, cat

mt18jbg010ma

2,100 Ud

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada

32,25

0,26

2,67

mo041

0,377 h

Oficial 1ª construcció d' obra civ il.

23,30

5,61
8,78

mo087

0,404 h

Ajudant construcció d' obra civ il.

20,68

8,35

%0200

0,280 %

Medis aux iliars

2,00

0,56

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

17,13
10,85
0,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

14 de julio de 2018

Pàgina

6

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
RSN020

QUANTITAT UD RESUM
m²

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, real
Pav imento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/P/20/I fabricado
en central y v ertido desde camión, ex tendido y v ibrado manual;

mt10hmf010Mp

0,158 m³

Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.

60,63

9,58

mt09bnc010a

3,000 kg

Morter de rodadura, color Gris Natural, composat de ciment, á

0,48

1,44
0,31

mq04dua020b

0,033 h

Dumper de descàrrega frontal de 2 t de carrega útil.

9,27

mq06v ib020

0,027 h

Regla v ibrante de 3 m.

4,67

0,13

mq06fra010

0,634 h

Fratassadora mecànica de formigó.

5,07

3,21

mo020

0,399 h

Oficial 1ª construcció.

23,30

9,30

mo113

0,565 h

Peó ordinari construcció.

19,47

11,00

%0200

0,350 %

Medis aux iliars

2,00

0,70

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

20,30
3,65
11,02
0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
UXH010

m²

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas,
Solado de loseta de hormigón para uso ex terior, de 9 pastillas, resistencia a flex ión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x 20x 3 cm, gris, para uso priv ado en ex teriores en zona de aceras y paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

mt09mor010c

0,030 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, fet a obra

mt08cem011a

1,000 kg

Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs

115,30

3,46

0,10

0,10

mt18bhi010ba

1,050 m²

Panot de formigó 20x 20x 4

mt09lec020a

0,001 m³

Lletada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.

5,50

5,78

120,10

mo041

0,404 h

Oficial 1ª construcció d' obra civ il.

23,30

0,12
9,41

mo087

0,404 h

Ajudant construcció d' obra civ il.

20,68

8,35

%0200

0,272 %

Medis aux iliars

2,00

0,54

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

17,76
9,46
0,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL OB05 FUSTERIES
OB 05.09

u

Porta tallafocs EI2 60-C5 1 fulla de fusta tallafocs
Porta tallafocs de fusta homologada EI2 60-C5 d'una fulla 900x 2100mm de llum i altura de pas. Inclossos els ferratges

mt22aap011ja

1,000 Ud

Bastiment de fusta de pi, 90x 35 mm, per porta d' una fulla

mt22bcf050maa

1,000 Ud

Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI2 60-C5, se

17,39

17,39

695,30

695,30

mt22w w w 041a

0,100 Ud

Aerosol con 750 ml d' escuma adhesiv a autoex pansiv a, ignífuga, d

12,86

1,29

mo017
mo058

1,900 h

Oficial 1ª fuster.

23,72

45,07

1,650 h

Ajudant fuster.

20,84

%0200

34,39

7,934 %

Medis aux iliars

2,00

15,87

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

79,46
713,98
15,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

809,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

14 de julio de 2018

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
OB 05.10

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Porta 2 fulles de fusta 1680X2100
Porta de fusta de dues fulles 1680x 2100mm de llum i altura de pas, amb barra antipànic. Part fix a de 30cm d'alçada i v idrieres de v idre laminat 3+3/8/3+3.

mt22aap011jb

1,000 Ud

Bastiment de fusta de pi, 90x 35 mm, per porta dues fulles,

mt22bcf050pab

1,000 Ud

Block de porta de fusta, 2fulles 1680x 2100

65,00

65,00

800,00

800,00

mt22w w w 041a

0,100 Ud

Aerosol con 750 ml d' escuma adhesiv a autoex pansiv a, ignífuga, d

12,86

1,29

ANTIPÀNIC2F

1,000 Ut

Barra antipànic amb barres i polsador

420,00

420,00

mt21v eg050ace

1,750 m²

Doble env idrament de baix a emisiv itat térmica + aillament a

118,29

207,01

mo017

2,050 h

Oficial 1ª fuster.

23,72

48,63

mo058

1,750 h

Ajudant fuster.

20,84

36,47

%0200

15,784 %

Medis aux iliars

2,00

31,57

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

85,10
1.493,30
31,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.609,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
OB 05.11

u

Porta 1 fulla de fusta 900x2100
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix , 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler
de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat x apat melamina , i espiell de
diàmetre 50cm,i

mt22aap011ja

1,000 Ud

Bastiment de fusta de pi, 90x 35 mm, per porta d' una fulla

mt22agc010fbg

5,100 m

Galce massís, pi melis, 90x 20 mm, v arnissat a taller.

mt22px l020b

1,000 Ud

Porta interior cega amb tauler de fusta acav at melamina

mt22atc010fi

10,400 m

mt23ibf010a

3,000 Ud

mt23ppb011

18,000 Ud

mt23ppb200

1,000 Ud

17,39

17,39

3,32

16,93

109,65

109,65

Tapajunts massís, pi melis, 70x 15 mm, v arnissat a taller.

2,36

24,54

Pernio de 110x 60 mm, en ferro pla polit, per porta interior

0,29

0,87

Cargol d' acer 19/22 mm.

0,02

0,36

11,29

11,29

Pany d' empotrar, front, accessoris y cargols de atado, p

mt23hbf010a

1,000 Ud

Joc de maniv ela i escut llarg de ferro, sèrie bàsica,

8,98

8,98

mo017

1,242 h

Oficial 1ª fuster.

23,72

29,46

mo058

1,242 h

Ajudant fuster.

20,84

25,88

%0200

2,454 %

Medis aux iliars

2,00

4,91

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

55,34
190,01
4,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

250,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
OB05.12

u

Porta 1 fulla de fusta 1090x2100
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix , 109 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler
de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat x apat melamina , i espiell de
diàmetre 50cm,i i barra antipanic.

mt22aap011ja

1,000 Ud

Bastiment de fusta de pi, 90x 35 mm, per porta d' una fulla

mt22agc010fbg

5,100 m

Galce massís, pi melis, 90x 20 mm, v arnissat a taller.

mt22px l020b

1,000 Ud

Porta interior cega amb tauler de fusta acav at melamina

mt22atc010fi

10,400 m

mt23ibf010a

3,000 Ud

mt23ppb011

18,000 Ud

mt23ppb200

1,000 Ud

17,39

17,39

3,32

16,93

109,65

109,65

Tapajunts massís, pi melis, 70x 15 mm, v arnissat a taller.

2,36

24,54

Pernio de 110x 60 mm, en ferro pla polit, per porta interior

0,29

0,87

Cargol d' acer 19/22 mm.

0,02

0,36

11,29

11,29

Pany d' empotrar, front, accessoris y cargols de atado, p

mt23hbf010a

1,000 Ud

Joc de maniv ela i escut llarg de ferro, sèrie bàsica,

ANTIP1F

1,000 u

Barra antipànic d'empotrar

8,98

8,98

285,00

285,00

mo017

1,242 h

mo058

1,242 h

Oficial 1ª fuster.

23,72

29,46

Ajudant fuster.

20,84

%0200

5,304 %

Medis aux iliars

25,88

2,00

10,61

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

55,34
190,01
295,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

540,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
OB 05.02

QUANTITAT UD RESUM
u

1,000 Ud

Bastiment de fusta de pi, 90x 35 mm, per porta dues fulles,

mt22agc010fbg

6,000 m

Galce massís, pi melis, 90x 20 mm, v arnissat a taller.

mt22px l020b

2,000 Ud

Porta interior cega amb tauler de fusta acav at melamina

12,100 m

mt23ibf010a

6,000 Ud

mt23ppb011

36,000 Ud

mt23ppb200

1,000 Ud

SUBTOTAL

IMPORT

Porta 1 fulla de fusta 1410x2100
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix , 141 cm d'amplària i 210 cm d'alçària , de cares llises de tauler
de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat x apat melamina , i espiell de
diàmetre 50cm i barra antipanic.

mt22aap011jb

mt22atc010fi

PREU

65,00

65,00

3,32

19,92

109,65

219,30

Tapajunts massís, pi melis, 70x 15 mm, v arnissat a taller.

2,36

28,56

Pernio de 110x 60 mm, en ferro pla polit, per porta interior

0,29

1,74

Cargol d' acer 19/22 mm.

0,02

0,72

11,29

11,29

Pany d' empotrar, front, accessoris y cargols de atado, p

mt23hbf010a

2,000 Ud

Joc de maniv ela i escut llarg de ferro, sèrie bàsica,

ANTIPÀNIC2F

1,000 Ut

Barra antipànic amb barres i polsador

8,98

17,96

420,00

420,00

mo017

1,932 h

mo058

1,932 h

Oficial 1ª fuster.

23,72

45,83

Ajudant fuster.

20,84

%0200

8,706 %

Medis aux iliars

40,26

2,00

17,41

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

86,09
784,49
17,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

887,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
OB 05.03

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles
Mecanisme antipànic per a porta d'ev acuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb
3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.

ANTIPÀNIC2F

1,000 Ut

Barra antipànic amb barres i polsador

420,00

420,00

mo017

0,650 h

Oficial 1ª fuster.

23,72

15,42

mo058

0,650 h

Ajudant fuster.

20,84

13,55

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................

28,97
420,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

448,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
OB 05.05

u

SiC finestres amb vidre de càmara.
Finestra de dues fulles 1350x 1500mm amb perfileria de fusta i v idre laminat amb càmera d'aire 3+3/8/3+3, sense
persiana.

mt22rom100afh

1,000 Ud

Bastiment d' alumini per fusteria de fusta de 1400x 1600 mm,

39,86

39,86

mt22rom020uad

1,000 Ud

Finestra de fusta de pi, una fulla oscilobatent una practicable

845,19

845,19

mt23x pm015a

10,000 Ud

mt13blw 110a

0,100 Ud

Cargol d' acer galv anizat de cap cilíndric, de 6 mm de d

0,26

2,60

Aerosol amb 750 cm³ de escuma de poliuretà, de 25 kg/m³ de den

9,20

0,92

mt22w w w 020

6,140 m

Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de aigua, de 70 mm

0,93

5,71

mt22w w w 010b

0,100 Ud

Cartutx de 290 ml de sellador adhessiu monocomponent, neutre,

5,29

0,53
239,54

mt21v eg050ace

2,025 m²

Doble env idrament de baix a emisiv itat térmica + aillament a

118,29

mt21v v a015

1,170 Ud

Cartutx de silicona sintética incolora de 310 ml (rendiment a

3,73

4,36

mt21v v a021

1,000 Ud

Material aux iliar per la col·locació de v idres.

1,26

1,26

mo017

2,144 h

Oficial 1ª fuster.

23,72

50,86

mo058

2,144 h

Ajudant fuster.

20,84

44,68

mo055

0,919 h

Oficial 1ª v idrier.

25,16

23,12

mo110

0,919 h

Ajudant v idrier.

22,33

20,52

%0200

12,792 %

Medis aux iliars

2,00

25,58

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

139,18
1.139,97
25,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.304,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

OB 05.06

GHRT

u

1,000

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Sanejament de fusteria interior existent
Sanejament i repàs de fusteria interior i ex terior ex istents, per deix ar-les en bon estat de conserv ació
i posterior pintat. Inclou ajustat, canv i de llistons de v idres i petit material, a justificar per part de la D.F.
Sanejament de fusteria interior ex istent

4.620,00

4.620,00

Materials.................................................................

4.620,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

4.620,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS VINT EUROS
OB 03.08
REGFDHFG

u
1,000

Repassar fusteries de fusta del claustre
Repassar fusteries de fusta del claustre, a justificar per part de la D.F.
Repassar fusteries de fusta del claustre

1.360,00

1.360,00

Materials.................................................................

1.360,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.360,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS

SUBCAPITOL OB08 IMPREVISTOS
OB 08.01
MKHJKJHLMN

pa
1,000

Imprevistos
Imprev istos a justificar per part de la D.F.
Imprev istos

3.000,00

3.000,00

Materials.................................................................

3.000,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL RESTA FASE 2
SUBCAPITOL IC INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
APARTAT IC 01 INSTAL.LACIÓ RUIXADORS AUTOMÀTICS
IC 01.01

u

LLOC DE CONTROL RUIXADORS

9.783,80

Subministre e instal.lació de Lloc de Control ruixadors Accio Previa 3".
Lloc de control de ruixadors d’Acció Prèvia de Simple enclavament 3”.
Equip general per a la supervisió del manteniment de la pressió, donen aire o nitrogen a baixa
pressió per a les canonades de ruixadors. Amb panells compressors d'aire. Mecanisme de manteniment de pressió
NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb
VUITANTA CÈNTIMS
IC 01.02

u

VALVULA DE PAPELLONA 3"

713,25

Subministre e instal.lació de Vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera FM+UL Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera.
Per regulació i seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de
treball 21,4bar. P test max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11. Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL
SET-CENTS TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
IC 01.03

u

COMPRESSOR

1.013,90

Subministre e instal.lació de COMPRESSOR MON. 20/25 2HP
MIL TRETZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
IC 01.04

u

DISPENSADOR MANTENIMENT

2.186,66

Subministre e instal.lació de dispensador de manteniment aire mod. C.
DOS MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS
IC 01.05

u

PRESSOSTAT ALARMA

329,63

Subministre e instal.lació de Pressòstat alarma PS10-1A 1 contacte. FM+UL. Pressòstat dissenyat per a la detecció d'una condició de flux d'aigua en sistemes automàtics de ruixadors contra
incendis de canonades humides amb vàlvules de control d'alarma, canonada seca, preacció o
vàlvules de diluvi. El PS10 també és adequat per proporcionar un senyal de supervisió de baixa
pressió; ajustable entre 0,27 i 1,03 bar. Interruptor de pressió amb 1 jocs de contacte PSDT.
Pressió màxima del sistema 20.68 bar
TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS
IC 01.06

u

SPRINKLER PENJAT K 80

22,64

Subministre e instal.lació de Sprinkler penjant 1/2" 68ºC K=80. Bronze. FM+UL.
Ruixador penjant de resposta ràpida. 68 ° C. Factor K= 80. Pressió treball 12 Bar. Pressió de
prova en fàbrica 34 Bar. Temperatura mínima ampolla -55 ° C. Ampolla vermella 3mm de vidre
amb solució alcohòlica. Marc bronze, Deflector llautó, Rosca llautó, Seient ampolla coure, Segellat teflon, Coberta llautó. Acabat Bronze.
VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
IC 01.07

u

SPRINKLER MUNTAT K 80

22,64

Subministre e instal.lació de Sprinkler muntant 1/2" 68ºC K=80. Bronze. FM+UL. Ruixador
muntant de resposta ràpida. 68 ° C. Factor K = 80. Pressió treball 12 Bar. Pressió de prova en
fàbrica 34 Bar. Temperatura mínima ampolla -55 ° C. Ampolla vermella 3mm de vidre amb solució alcohòlica. Marc bronze, Deflector llautó, Rosca llautó, Seient ampolla coure, Segellat teflon,
Coberta llautó. Acabat Bronze.
VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
IC 01.08

u

CONNEXIÓ SORTIDA RUIXADOR 2"

13,56

Subministre e instal.lació de connexió sortida ruixador ½” (21,3mm) a tub de 2" (60,3mm)
TRETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
IC 01.09

u

ACOPLAMENT DIAMETRE NOMINAL 1 1/4" X 1/2"

12,14

Subministre e instal.lació d'acoplament diàmetre nominal 1 1/4" X 1/2"
DOTZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
IC 01.10

u

VALVULA DE PAPELLONA 3" AMB VOLANT REDUCTOR

713,25

Subministre e instal.lació de vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera FM+UL.
Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera. Per regulació i
seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P
test max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11.
Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL
13 de julio de 2018
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

IC 01.11

u

VALVULA DE TEST I DRENATGE 1 1/4"

PREU

SET-CENTS TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
518,53

Subministre e instal.lació de vàlvula de test i drenatge 1 1/4".
Vàlvula Test&Drain 1+1/4" DN32 Permet buidatge per realitzar les proves de posta en marxa i
manteniment de la instal·lació i prova de test de punt més desfavorable amb descàrrega equivalent a ruixador K80. Rosca NPT. Presión de treball 20,7 bar. Tancament positiu. Una sola maneta. Connexió roscada per manòmetre. Orifici resistent a les interferències instal·lat permanentment. Cos bronze, bola bronze cromat. Maneta acer.
CINC-CENTS DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS
IC 01.12

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 3 "

73,43

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 3 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
IC 01.13

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 1/2 "

60,28

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 1/2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
SEIXANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
IC 01.14

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 "

45,83

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

IC 01.15

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 1 1/4 "

33,76

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 1 1/4 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
IC 01.16

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 3" DIAMETRE 88'9 mm

11,63

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 3" Ø88,9mm junta EPDM.
ONZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
IC 01.17

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 2" DIAMETRE 60'3 mm

9,84

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 2" Ø60,3mm junta EPDM.
NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
IC 01.18

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1 1/2" DIAMETRE 48'3 mm

10,10

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 1 ½" Ø48,3mm junta EPDM
DEU EUROS amb DEU CÈNTIMS
IC 01.19

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1 1/4" DIAMETRE 42'4 mm

10,10

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 1 ¼" Ø42,4mm junta EPDM
DEU EUROS amb DEU CÈNTIMS
IC 01.20

u

DERIVACIÓ SORTIDA RANURADA 3" A 2 "

17,19

Subministre e instal.lació de derivació sortida ranurada 3" a 2" Ø88,9 x 60,3mm, derivació per a
instal·lacions contra incendis de canonada ranurada. color vermell.
DISSET EUROS amb DINOU CÈNTIMS
IC 01.21

u

DERIVACIÓ SORTIDA RANURADA 3" A 1 1/4 "

15,15

Subministre e instal.lació de derivació sortida ranurada 3" a 1 ¼" Ø88,9 x 42.4mm. derivació
per a instal·lacions contra incendis de canonada ranurada. color vermell.
QUINZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
IC 01.22

u

TAP PINTAT 2 "

4,09

Subministre e instal.lació de tap pintat 2" Ø60,3m.
Tap per a instal·lacions de canonades contraincendis de canonada ranurada. color vermell.
QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS
IC 01.23

u

TAP PINTAT 1 1/4 "

3,02

Subministre e instal.lació de tap pintat 1 ¼" Ø42,4mm
Tap per a instal·lacions de canonades contraincendis de canonada ranurada. color vermell.
TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS
IC 01.24

u

POT LUBRICANT

97,68

Bote lubricante 907GR Vitaulic.
NORANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
IC 01.25

u

TAP PINTAT 1 1/2 "

2,47

Subministre e instal.lació de tap pintat 1 ½" Ø48,3mm. Tap per a instal·lacions de canonades
contra incendis de canonada ranurada. color vermell.
DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
IC 01.26

m

ENTRADA ESCOMESA

119,52

Subministre i instal.lació de canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre, col.locada en rasa, incloent-hi la mateixa, essent de 80 cms de fomndària per 30 cms d'amplada, amb sorra i acabat
amb 20 cms de formigó.
CENT DINOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

APARTAT IC 02 INSTAL.LACIÓ BOQUES D'INCENDI
IC 02.00

u

VALVULA DE BOLA 2 "

157,47

Subministre e instal.lació de vàlvula de bola. Rosca standard BSP DIN2999. Pressió màxima
de treball 30atm. Temperatura -20ºC a 180ºC. Cos i lateral de llautó forjat. Bola, volandera, eix i
femelles de Llautó. Seient i premsa PTFE. Funda maneta de Polietilè.
CENT CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS
IC 02.01

u

BOCA D'INCENDIS BIE 25 mm

480,56

Subministre e instal.lació de BIE-25 amb presa adicional 45 mm, amb porta cega 680x650x180
Plus. Vermella. Boca d'incendis equipada, formada per armari amb porta cega pintada, amb frontisses i tancament ràpid amb precinte de seguretat, debanadora d'alimentació abatible amb sistema d'orientació. Norma UNE-EN/671-1 680 x 650 x 180 mm. Vàlvula de bola amb manòmetre
i llança amb 20 metres de mànega SATUR de 25 mm. Homologada per AENOR.
QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS
IC 02.02

u

ADAPTADOR ROSCAT/RANURAT 1+1/2"

19,62

Subministre e instal.lació d'adaptador roscado/ranurado 1+1/2" Galva
DINOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
IC 02.03

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 "

45,83

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
IC 02.04

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 1 1/2 "

33,41

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 1 1/2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
IC 02.05

u

VÀLVULA RETENCIÓ 3"

387,81

Subministre e instal.lació de Vàlvula de retenció de 3" ranurada FM&UL.
TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS
IC 02.06

u

VÀLVULA DE PAPELLONA 3"

713,25

Subministre e instal.lació de Vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera FM+UL
Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera. Per regulació i
seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P
test max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11.
Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL.
SET-CENTS TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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PREU

APARTAT IC 03 EXTINTORS
IC 03.01

u

EXTINTORS

55,86

Subministre e instal.lació d'extintors de pols de 6 kgs, amb en corresponent pictograma.
CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT IC 04 DETECCIÓ I ALARMA
IC 04.01

u

CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDI

783,79

Subministre e instal.lació de Central de detecció d'incendi analògica de 1 llaç CONEXA
Central de detecció d'incendi analògica de 1 llaç no ampliable amb capacitat per a bateries de 7
Ah.Targeta opcional de comunicació per permetre el control remot i la integració amb altres sistemes. Teclat que permet la personalització de l'idioma que es precisi, un display de 4x40 caràcters oferint tota la informació necessària a força de menús i submenús, de fàcil navegació a través del teclat de control. Leds d'estat del sistema, i els 20 leds d'alarma i avaria de les diferents
zones. Pot instal·lar-se en xarxa fins 32 centrals o repetidors. Registre històric de 4.000 esdeveniments. 250 elements per llaç sense polaritat. Fins a 50 sirenes per llaç. Relé d'alarma i Avaria.
2 Sortides de Sirenes monitoritzades. Sortida auxiliar de 24V. Homologació EN54-2 i EN54-4..
SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS
IC 04.02

u

BATERIA 12 V 7AH

22,73

Subministre e instal.lació bateria 12V 7Ah. Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm.Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides:
151X65X101mm. Inclós ecotaxa.
VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
IC 04.04

u

SIRENA EXTERIOR

90,21

Subministre e instal.lació de Sirena exterior 24V 2h. Plana Fabrega., llum vermella.+tapa model
Ultra Sirena piezoelèctrica amb flash per a aplicacions exteriors. Fabricada en ABS de color vermell i flash de color vermell. Formada per un transductor piezoelèctric d'alta efectivitat i leds d'alta
lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Connexions per sirena i flash separades,
programable en funció del tipus de senyal de la font d'activació mitjançant 4 jumpers (aplicar /
treure positiu o negatiu). Grau de protecció IP65. Potència acústica (84 dB a 3 metres). Consum
de 250 mA. Dos tipus de so. Temps de funcionament i cicles preestablerts i seleccionables mitjançant jumper per adaptar-los a les necessitats de les diferents poblacions. Tensió d'alimentació
a 24V (Inclou mòdul convertidor de tensió de 24V a 12V). Dimensions: 330 x 190 x 90 mm.
NORANTA EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
IC 04.05

u

TARGETA PASSAREL.LA

145,72

Subministre e instal.lació de Targeta passarel.la convencional-llaç analògic.
Permet la comunicació de les alarmes i avaries de la central convencional (a la qual es connecta) a través del llaç analògic a una central analògica
CENT QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS
IC 04.06

u

DETECTOR OPTIC-TERMIC

48,61

Subministre e instal.lació de Detector òptic-tèrmic analògic SENATO-2.0 El detector SENATO-2.0 està basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un
emissor i un receptor d'infrarojos. La càmera està protegida amb una reixa que evita l'entrada de
brutícia i insectes. Incorpora també algoritmes de compensació de la brutícia de la cambra, que
evita falses alarmes per brutícia i retarda el manteniment de l'equip. Aquest detector també incorpora un sensor de temperatura, que li permet detectar increments de temperatura ràpids en un
temps concret, també li permet detectar una temperatura major o igual a 58ºC, en ambdós casos
el detector també entrarà en estat d'alarma. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per a
la seva connexió. Direccions des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 60 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 12 metres. Certificat CPD EN54-7 i EN54-5.
QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
IC 04.07

u

BASE DE CONNEXIO

8,79

Subministre e instal.lació de Base de connexió BCSENA-2.0. Base de connexió per a tots els
detectors del sistema convencional i sistema analògic. Color blanc, a més aquesta proveït d'un
sistema antirobatori que ens permet bloquejar el cap del detector, és necessària una eina per a la
seva extracció. Contacte per pilot remot. Altura 5 mm x Ø100 mm
VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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IC 04.08

u

POLSADOR ANALOGIC

64,34

Subministre e instal.lació de Polsador analògic rearmable amb aïllador Polsador de tipus rearmable amb aïllador. Incorpora tapa de protecció opcional. Disposa de clau per a prova de manteniment. Connexió a dos fils sense polaritat. Alimentació directa al llaç. Connexió mitjançant regletes extraïbles, facilitat de connex a bornes. Certificat CPD EN54-11. L'aïllador és un mòdul que
protegeix el sistema de curtcircuits en el llaç, la seva funció és desconnectar el tram de llaç comprès entre els 2 aïlladors més pròxims al curtcircuït, permetent que la resat del llaç funcioni correctament.
SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS
IC 04.09

u

SUPLEMENT MUNTATGE TUB

4,19

Suplement per a entrada a tub vist SETUB-2.0 Suplement de muntatge per a tub vist dels detectors analògics i convencionals. Permet la inserció per a 4 conductes de 20 mm.Plàstic ABS
blanc. Adaptable a base BCDEVO i BCSENA
QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS
IC 04.10

u

SIRENA ANALOGICA

110,99

Subministre e instal.lació de Sirena analògica + aïll. IP65 24V amb flash Sirena amb flash direccionable amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 volums
configurables (Baix, Mitjà, Alt). Potència acústica 76 dBA a 117 dBA depenent del to seleccionat. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell. Ús d'interior i exterior. IP65. Base alta per a entrada de tub vist. Dimensions: 100 x 75 mm
CENT DEU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
IC 04.11

u

MODUL ANALOGIC

73,52

Subministre e instal.lació de Mòdul Analògic de 2 Entrades 2 Sortides de Relé lliure de tensió El
mòdul proporciona 2 entrades tècniques i 2 sortides de relés lliures de tensió, les entrades poden
ser usades per a la supervisió de qualsevol esdeveniment que es vulgui tenir controlat, i les sortides poden es usades com un interruptor d'un circuit perifèric al sistema de detecció de incendi.
En tots els casos els mòduls actuen de forma independent, sent possible assignar maniobres específiques a cadascuna de les entrades i sortides. Els mòduls s'alimenten directament des del
llaç.Les entrades tècniques poden ser configurables mitjançant micro interruptor depenent si es
vol controlar una entrada NC o NA. També es pot configurar la supervisió o no supervisió de
l'entrada tècnica.
SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
IC 04.12

u

FONT D'ALIMENTACIO

233,51

Subministre e instal.lació de Font d'alimentació commutada supervisada 24V 2,5A Font d'Alimentació supervisada muntada en caixa metàl·lica. Corrent màx2, 5A a 27,6V. Dimensions (Amp x
Al x F): 383 x 408 x 97 mm . Necessita 2 bateries de 12V-7A (no incl)
DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS
IC 04.13

u

BATERIA 12 V

22,73

Subministre e instal.lació de Bateria 12V 7Ah. Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm. Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides:
151X65X101mm
VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
IC 04.15

m

CABLEJAT ELECTRIC

2,43

Subministre e instal.lació de Cable RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5
DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
IC 04.16

m

CABLEJAT DETECCIO

2,57

Subministre e instal.lació de Cable detecció d'Incendi 2x1,5 mm2 Resistent al Foc taropnja (rotlles 100m) CPR Cca Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens,Altament resistent al
foc durant 90 '(AS +) PH90, segons EN50200. Conductor Coure Polit flexible Classe 5 segons
la norma EN 60228. Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc. Colors Vermell i
Negre. Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96%
RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH
(AS) ignífuga Color exterior: Taronja. Rmax <13.3 Ù / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF
DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
IC 04.17

m

TUB COARRUGAT FLEXIBLE

1,85

Subministre e instal.lació de Tub corrugat flexible M-25 LSOH amb guía
UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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IC 04.18

u

MANAGUET UNIÓ

PREU
1,36

Subministre e instal.lació de Maneguet unió corrugat flexible M20 PVC
UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
IC 04.19

m

TUB RIGIT PVC

5,79

Subministre e instal.lació de Tub rígid PVC M-20
CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
IC 04.20

u

SUPORT

0,69

Subministre e instal.lació de SUPPORT P/ TUBE M20 RIGIDE/FLEXIBLE
ZERO EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
IC 04.21

u

MANGUITO UNIO

1,00

Subministre e instal.lació de MANGUITO UNION EN T M-20 INSPE
UN EUROS
IC 04.22

u

CAIXA ESTANCA

9,01

Subministre e instal.lació de Caixa de connexió. Certificació CE. Caixa estanca 80x80x44 mm.
Tapa de tancament a pressió. Amb 5 cons de mètrica 25. Grau IP54.
NOU EUROS amb UN CÈNTIMS
IC 04.23

u

CENTRAL INCENDIS CONVENCIONAL

470,62

Subministre e instal.lació de Central d'incendi convencional de 3 zones de detecció + 1 zona
d'extinció La Central convencional d'extinció és una solució compacta per a un sistema de detecció i extinció. Composta per dos blocs, un bloc de detecció i un bloc d'extinció. El bloc de detecció disposa de tres zones convencionals, el bloc d'extinció consta de les funcions pròpies d'un
sistema d'extinció d'un risc. Inclou el control de l'activació de l'ampolla i del rètol, així com el
control manual del procés d'extinció. També permet la supervisió de l'ampolla d'extinció i indica
l'estat del procés d'extinció mitjançant dues sortides de sirenes. Control de l'àrea mitjançant la vigilància de la porta del recinte i el control de la ventilació. Panell frontal de la central amb indicadors de l'estat del sistema, un visualitzador del compte enrere fins a l'activació de l'extinció i dos
selectors per commutador de clau per a la manera de funcionament i el bloqueig.
QUATRE-CENTS SETANTA EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS
IC 04.24

u

BATERIA 12 V

22,73

Subministre e instal.lació de Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm. Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides: 151X65X101mm
VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
IC 04.26

u

POLSADOR D'ATURADA

24,65

Subministre e instal.lació de Polsador d'aturada d'extinció rearmable. Color blau. Amb clau de
prova, muntatge en superfície. Inclou tapa de protecció. Utilització a interior. Inclou resistència de
100 Ohm -2w. Dimensions 98x98x48 mm. Certificat CPR EN54-11
VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
IC 04.27

u

POLSADOR DE DISPARAMENT

24,65

Subministre e instal.lació de Polsador de disparament d'extinció rearmable. Color groc. Amb clau
de prova, muntatge en superfície. Inclou tapa de protecció. Utilització a interior. Inclou resistència
de 100 Ohm -2w. Dimensions 98x98x48 mm. Certificat CPR EN54-11
VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
IC 04.28

u

CARTELL D'EXTINCIO

24,78

Subministre i instal.lació de Cartell d'extinció i evacuació segons plànols
VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
IC 04.29

u

DISPOSICIÓ DEL SERVEI

1.229,58

Disposició del servei i material auxiliar.
MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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PREU

APARTAT IC 05 ALTRES
IC 05.01

u

CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS

1.000,00

Certificació de la instal.lació contra-incendis (ruixadors + BIES + Detecció i alarma + extintors)
signat per instal.lador autoritzat.
MIL EUROS
IC 05.02

u

COLLARINS INTUMESCENTS PER CANONADES

68,16

Subministre i instal.lació de collarins intumescents per canonades de baixants d'aigües pluvials i
fecals.
SEIXANTA-VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL EL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
APARTAT 01.01 Conductors
C001.02

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x16+16 LLiure d'halogens

12,93

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, de secció 4x16 + 16 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubulat, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
DOTZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
C001.15

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x2'5+2'5 LLiure d'halogen

5,60

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, de secció 4x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de
tub de ferro, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
C001.16

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x2'5+2'5 LLiure d'halogen

3,36

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, de secció 2x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de
tubulat, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
TRES EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
C001.17

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x1'5+1'5 LLiure d'halogen

3,05

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, de secció 2x1'5+1'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de
tub de ferro, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS
C001.19

m

Conductor FTP categoria 6

2,84

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de FTP de categoria 6, per la instal.lació desde rack a cada presa RJ-45, incloent els tubulars, fixacions i altres.
DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
C001.10

m

Conductor Cu nu,1x50mm2, soterrat

9,55

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, soterrat
per la rasa d'entrada de la Línea de Derivació Individual, incloent les connexions, (a justificar)
NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
C001.11

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Safata

9,09

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, instal.lat
superficialment a sobre de les safates per a la posada a terres de la instal.lació, i d'enllaç entre
els quadres secundaris, incloent les connexions.
NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS
C001.12

u

Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

53,50

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra, unida amb
el conductor despullat de posada a terres mitjançant soldadura aluminotèrmica (a justificar)
CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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06.02.2

pa

instal.lacio interior de fontaneria

PREU
1.858,63

Subministrament, instal.lació i connexionat de la instal.lació de fontaneria, d'acord amb la documentació grafica adjunta, incloent;
- Instal.lació d'entrda soterrada amb canonada de polietilè soterrat de 32 mm de diàmetre.
- Intal.lació interior amb canonada de polietilè reticular de 32 mm.
- conjunt de valuvules .
- Connexió de les dues piques.
MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT 01.02 Canalitzacions
EL 02.02

ml

CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSSIC PER ENLLUMENAT ( 3 metres)

60,98

Subministre e instal.lació de carril trifássic universal per suspendre en forjat, de la marca comercial LAMP (o similar) fabricat en extrusió d'alumini, de 3 metres de longitud de 3 circuits independents més el neutre i presa de terres, de color negre, suspès amb cable d'acer, incloent les subjeccions i unions amb altres carrils.
SEIXANTA EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
EL 02.03

ml

CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSSIC PER ENLLUMENAT ( 2 metres)

71,08

Subministre e instal.lació de carril trifássic universal per suspendre en forjat, de la marca comercial LAMP (o similar) fabricat en extrusió d'alumini, de 2 metres de longitud de 3 circuits independents més el neutre i presa de terres, de color negre, suspès amb cable d'acer, incloent les subjeccions i unions amb altres carrils.
SETANTA-UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS
EL 02.04

u

CANAL METAL.LICA SEGA SENSE TAPA (300x100) mm

85,75

Subministre e instal.lació de canal metàl.lica opaca cega, sense tapa, de (300 x 100) mm, incloent les subjeccions i suportacions, totalment instal.lada i col.locada segons els planells adjunts.
VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

APARTAT 01.03 Lluminàries
I001.01

u

LLuminària de Superficie Nix IP-65 1x58 w

65,01

Subministrament i col.locació de lluminària de superfície amb grau de protecció IP-65, model Nix
de troll o similar, amb pantalla fluorescent de 58 W, reflector de xapa d'acer esmeltat i difusor de
metacrilat amb equip electrònic i precablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització.
SEIXANTA-CINC EUROS amb UN CÈNTIMS
EH6EMERG1

u

LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, SUPERFICIE

120,49

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat 260 lúmens,
1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastada a fals sostre. SAGELUX CLASSICA CL-250
NP FL6W (o similar equivalent).
CENT VINT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
I001.02

u

LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, EN CARRIL

118,21

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat 260 lúmens,
1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastada a fals sostre. SAGELUX CLASSICA CL-250
NP FL6W (o similar equivalent)
CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
EG73DETWC

u

INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A ENCA

130,74

Interruptor detector de moviment, de tipus universal,de supeficie, 360º detecció i 230 V de tensió
d'alimentació, amb ajust temps de desconnexió, amb sensibilitat lumínica d'activació, preu mitjà.
ORBIS DICROMAT (o similar equivalent)
Inclou part proporcional de cablejat i canalització.
CENT TRENTA EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
I001.03

u

LLuminaria suspesa entrada

78,47

Subministrament i col.locació de lluminària suspesa del model FIL de LAMP (o similar equivalent), de 1'5 metres de llargaria, amb reflector de xapa d'acer esmeltat i difusor de metacrilat amb
equip electrònic i precablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització, i unions.
SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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I001.04

u

LLuminaria suspesa sala audiovisual

37,96

Subministrament i col.locació de lluminària decorativa suspesa, amb la làmpada vista penjada
del cablejat, incloent el cablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització. Mod. Tubular de Troll o similar.
TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
I001.05

u

Campana metàl.lica suspesa

128,74

Subministrament i col.locació de campana metàl.lica suspesa, amb la làmpada tipus led, incloent
el cablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització. Mod.Saturn de Troll o similar
CENT VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS
I001.06

u

Projector en carril

165,42

Subministrament i col.locació de projector amb lluminaris tipo LED a col.locar en carril d'enllumenat.
Inclou els accessoris i unions. Mod. Imag de Lamp o similar
CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

APARTAT 01.04 Quadres
Q00008

u

Ninxol d'obra civil per la CS, CGP i Equip de mesura

2.839,90

Construcció d'un mòdul d'obra civil per a l'ubicació de l'equip de mesura, la Caixa Genaral de
Protecció i la Caixa de seccionament, amb la instal.lació de dos tubulars de 160 mm de diàmetre
a 70 centímetres de fondària, portes metàl.liques amb ventilació, pany "gis de companyia", ect,
segons les especificacions dels planols adjunts
DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb
NORANTA CÈNTIMS
Q00001

u

Caixa General de Protecció

633,97

Subministrament i col·locació de la Caixa General de Protecció amb fussibles de 100 ampers,
instal.lada en un mòdul junt amb la Caixa de seccionament.
SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS
Q000024

u

Equip de mesura

672,63

Subministrament i col·locació de l’armari de comptadors, essent un conjunt de mesura tipus
“TMF-1”, amb comptador multifunció verificat pels laboratoris de la companyia distribuidora del
servei, totalment instal.lat i en funcionament.
SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS
Q000025

u

Caixa de Comprovació de Terres

72,36

Subministrament i col·locació de caixa de comprovació de terres.
SETANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
Q00002

u

Quadre General de Distribució

4.830,42

Subministrament, col·locació, anclatge i connexionat d'armari pefabricat en xapa d'acer, per muntatge sobre bancada, amb portes transparents i bastidor intern abatible amb bisagres tipo PRISMA PLUS P de SHNEIDER o similar.
El quadre es subministrarà complert, corresponent al QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ, d'acord amb les prescripcions del planell adjunt amb tot el seguit d'equips i elements de protecció, maniobra i mesura allà indicats, tals som interruptors automàtics magnetotèrmics, diferencials, ect, de fabricació SCHNEIDER o similar, i amb les plaques indicadores dels circuiïts, la
codificación interna de cada component i el cablejat.
El quadre ha de disposar de la barra de posada a terres, embarrats generals amb pletina de coure, instrumenmtació digital, il.luminació interior, regletes de borns, i les proves de recepció i en
obra.
Cal dir que caldrà deixar la previsió d'espai disponible del 15 % .
QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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APARTAT 01.05 Unitats terminals
T001.01

u

Conjunt polsadors per enceses enllumenat carrils

284,22

Suministre i instal·lació de conjunt de caixa amb 12 polsadors lluminosos per l'encesa de les lluminàries dels carrils trifàssics.
Inclou part proporcional de cablejat (multifilar fins a quadre elèctric) i canalització.
DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS
T001.02

u

Commutador-Interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 Ampers

26,02

Subministrament i col·locació commutador - interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 ampers, 230
volts, model PLEXO Ref.91605 de la marca LEGRAND o similar equivalent amb tots els elements de fixació i connexionat necessaris per la seva instal·lació,
VINT-I-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
T001.03

u

Presa de corrent schuko de 16 Ampers

27,46

Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base bipolar més presa de
terra de 16 ampers , 230 volts, de la seria LIGHT TECH de BTICINO o similar equivalent, inclòs caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, amb tots els elements de fixació i
connexionat necessaris per la seva instal·lació.
VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
PUNTTREBALL

u

Punt de treball - torreta

288,75

Suministre i instal·lació de torreta, a col.locar a sota de la taula del taller didàctics, comprenent;
-. 2 endolls schuko blancs
-. 2 endolls schuko vermells (sense SAI)
-. 2 preses RJ45
Totalment muntada i en funcionament. Inclou treballs d'obra civil i canalitzacions necessàries per
connectar el punt de treball amb la instal·lació elèctrica projectada
DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

APARTAT 01.08 Altres
01.08.01

pa

Concertació del subministre elèctric

2.000,00

Sol.licitud de concertació del subministre elèctric, a pagar a la companyia distribuidora d'electricitat.
DOS MIL EUROS
01.08.02

kw

Contractació del subministre elèctric

16,50

Contractació del subministre elèctric amb la companyia comercialitzadora (a justificar).
SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.08.03

pa

Butlletins instal.lació elèctrica

250,00

Butlletins de la instal.lació elèctrica signats per instal.lador autoritzat
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
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SUBCAPITOL ESP INSTAL·LACIONS ESPECIALS
APARTAT MG ESPECIALS
SUBAPARTAT MG1 ALTAVEUS
MG.1

U

Altaveus difusors de sostre

58,91

Suministre i instal·lació de altaveu difusor de sostre de (6W).
Inclou part proporcional de suportació, cablejat i canalització necessaria fins a la connexió.
Totalment instal·lat i en funcionament..
CINQUANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

SUBAPARTAT MG2 RACK
MG2.1

U

Rack

1.852,36

Suministre i instal·lació de rack mural ubicat a la sala de control segons plànols adjunts de
(90x80x60) cm.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb
TRENTA-SIS CÈNTIMS

SUBAPARTAT MG3 PROJECTORS
MG3.1

U

PROJECTORS

2.124,58

Suministre i instal·lació d'un equip de projecció, incloent:
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x768).
Tecnologia LCD. Contrast:500:1 Rati de protecció:1.5-1.8:1. Relació
aspecte:4:3. Vida llum:4.000
- Pantall manual enrollable de 3.000x1.690 mm.
- Modul de connexió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat, i connexions.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
DOS MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBAPARTAT MG4 SEGURETAT
MG4.1

U

SEGURETAT

2.653,24

Suministre i instal·lació d'instal.lació de seguretat comprenent;
- Central de seguretat.
- 4 detectors volumètrics anti intrusió.
- Cablejat, configuració i altres.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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SUBCAPITOL AI INSTAL·LACIÓ AIGUA
APARTAT 06.02 Altres
06.04.2

pa

Butlleti instal.lador

200,00

Realització del butlleti d'aigua per part de l'instal.lador autoritzat
DOS-CENTS EUROS
06.04.3

pa

Contractació subministre d'aigua

2.000,00

Contractació del subministre d'aigua a l'empresa distribuidora d'aigua de la zona (a justificar).
DOS MIL EUROS

SUBCAPITOL OB03 REVESTIMENTS
OB 03.01

* m2

PINTAT DE BIGUES DE FUSTA

24,92

Pintat de bigues de fusta i ferro amb esmalt sintètic i
revoltons de guix entre bigues amb pintura tixotròpica
aïllant per treure les taques del sostre, de la sala gran
d'exposició.
VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
OB 03.04

* m2

PROTECCIÓ AL FOC ESTRUCTURA METÀL.LICA

36,82

Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica
corresponent a jàsseres mitjançant pintura intumescent
de color blanc, aplicació a pistola airless de successives
mans fins aconseguir el gruix necessari per obtenir una
estabilitat portant al foc de 90' (R90), amb la garantia de
producte i aplicació realitzat per l'empresa aplicadora.
(No inclou certificat per empresa d'inspecció i control).
Notes: Cal tenir em compte que en gruixos elevats
l'acabat de la pintura intumescent no és un acabat
uniforme esteticament, com pot ser un esmalt. Acabat
similar a la pell de la taronja.
TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
OB 03.03

* m2

LIJAR I TRACTAMENT DE PROTECCIÓ OXIDACIÓ

13,37

Lijar i tractament de protecció de l'estructura metàl.lca contra l'oxidació.
TRETZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
OB 03.05

* m²

PROTECCIÓ AL FOC BIGUES DE FUSTA

38,98

Protecció contra el foc de bigues de fusta mitjançant
pintura intumescent de color blanc, aplicació a pistola
airless de successives mans fins aconseguir el gruix
necessari per obtenir una resistència al foc mínima C-s2, d0
Inclòs mà d'obra, proteccions, desplaçaments i mitjans
elevadors..
TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
OB 03.008

* m2

PINTAT AMB VERNÍS DE LES BIGUES DEL CALUSTRE

5,72

Lijar i pintar amb vernís de les bigues de fusta del claustre per tal d'obtindre com a mínim una reacció al foc C-s2, dO.
CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
OB 03.06

* m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior

15,13

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
QUINZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
OB 03.07

m2

Pintat de parament vertical + horitzontal interior.

4,49

Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat.
QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL SSEE AIGUERA
OB 06.01

* u

Aigüera

1.637,75

SIC d'aigüera acer inox, 2 cubetes de 600x490 de la casa Roca o similar amb aixeta cromada
de cany alt. P.p. de rases en paret i posterior tapat i enguixat, sanejament amb tub de PVC
diàm 50 i connexió a l'escomesa de clavegueram. Totalment instal·lat i en funcionament.

MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

SUBCAPITOL SS SEGURETAT I SALUT
APARTAT 08.01 SEGURETAT I SALUT
RYJXGJNVBN

pa

SEGURETAT I SALUT

7.126,76

Seguretat i salut de l'obra.
SET MIL CENT VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS

SUBCAPITOL IM IMPREVISTOS
APARTAT IM.0001 Imprevistos
YKJHKFJHK

pa

Imprevistos

3.000,00

Imprevistos a justificar per part de la D,F.
TRES MIL EUROS
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CAPITOL RESTA FASE 2
SUBCAPITOL IC INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
APARTAT IC 01 INSTAL.LACIÓ RUIXADORS AUTOMÀTICS
IC 01.01

u

LLOC DE CONTROL RUIXADORS

Subministre e instal.lació de Lloc de Control ruixadors Accio Previa 3".
Lloc de control de ruixadors d’Acció Prèvia de Simple enclavament 3”.
Equip general per a la supervisió del manteniment de la pressió, donen aire o nitrogen a baixa
pressió per a les canonades de ruixadors. Amb panells compressors d'aire. Mecanisme de manteniment de pressió

IC 01.02

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1.669,01
8.114,79

TOTAL PARTIDA...........................................

9.783,80

VALVULA DE PAPELLONA 3"

Subministre e instal.lació de Vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera FM+UL Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera.
Per regulació i seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de
treball 21,4bar. P test max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11. Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL

IC 01.03

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

32,86
680,39

TOTAL PARTIDA...........................................

713,25

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

344,02
669,88

TOTAL PARTIDA...........................................

1.013,90

Materials........................................................

2.186,66

TOTAL PARTIDA...........................................

2.186,66

COMPRESSOR

Subministre e instal.lació de COMPRESSOR MON. 20/25 2HP

IC 01.04

u

DISPENSADOR MANTENIMENT

Subministre e instal.lació de dispensador de manteniment aire mod. C.

IC 01.05

u

PRESSOSTAT ALARMA

Subministre e instal.lació de Pressòstat alarma PS10-1A 1 contacte. FM+UL. Pressòstat dissenyat per a la detecció d'una condició de flux d'aigua en sistemes automàtics de ruixadors contra
incendis de canonades humides amb vàlvules de control d'alarma, canonada seca, preacció o
vàlvules de diluvi. El PS10 també és adequat per proporcionar un senyal de supervisió de baixa
pressió; ajustable entre 0,27 i 1,03 bar. Interruptor de pressió amb 1 jocs de contacte PSDT.
Pressió màxima del sistema 20.68 bar

IC 01.06

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

27,82
301,81

TOTAL PARTIDA...........................................

329,63

SPRINKLER PENJAT K 80

Subministre e instal.lació de Sprinkler penjant 1/2" 68ºC K=80. Bronze. FM+UL.
Ruixador penjant de resposta ràpida. 68 ° C. Factor K= 80. Pressió treball 12 Bar. Pressió de
prova en fàbrica 34 Bar. Temperatura mínima ampolla -55 ° C. Ampolla vermella 3mm de vidre
amb solució alcohòlica. Marc bronze, Deflector llautó, Rosca llautó, Seient ampolla coure, Segellat teflon, Coberta llautó. Acabat Bronze.

IC 01.07

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

13,91
8,73

TOTAL PARTIDA...........................................

22,64

SPRINKLER MUNTAT K 80

Subministre e instal.lació de Sprinkler muntant 1/2" 68ºC K=80. Bronze. FM+UL. Ruixador
muntant de resposta ràpida. 68 ° C. Factor K = 80. Pressió treball 12 Bar. Pressió de prova en
fàbrica 34 Bar. Temperatura mínima ampolla -55 ° C. Ampolla vermella 3mm de vidre amb solució alcohòlica. Marc bronze, Deflector llautó, Rosca llautó, Seient ampolla coure, Segellat teflon,
Coberta llautó. Acabat Bronze.
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IC 01.08

u

CONNEXIÓ SORTIDA RUIXADOR 2"

PREU

Subministre e instal.lació de connexió sortida ruixador ½” (21,3mm) a tub de 2" (60,3mm)

IC 01.09

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

6,19
7,37

TOTAL PARTIDA...........................................

13,56

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

5,05
7,09

TOTAL PARTIDA...........................................

12,14

ACOPLAMENT DIAMETRE NOMINAL 1 1/4" X 1/2"

Subministre e instal.lació d'acoplament diàmetre nominal 1 1/4" X 1/2"

IC 01.10

u

VALVULA DE PAPELLONA 3" AMB VOLANT REDUCTOR

Subministre e instal.lació de vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera FM+UL.
Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera. Per regulació i
seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P
test max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11.
Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL

IC 01.11

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

32,86
680,39

TOTAL PARTIDA...........................................

713,25

VALVULA DE TEST I DRENATGE 1 1/4"

Subministre e instal.lació de vàlvula de test i drenatge 1 1/4".
Vàlvula Test&Drain 1+1/4" DN32 Permet buidatge per realitzar les proves de posta en marxa i
manteniment de la instal·lació i prova de test de punt més desfavorable amb descàrrega equivalent a ruixador K80. Rosca NPT. Presión de treball 20,7 bar. Tancament positiu. Una sola maneta. Connexió roscada per manòmetre. Orifici resistent a les interferències instal·lat permanentment. Cos bronze, bola bronze cromat. Maneta acer.

IC 01.12

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

15,66
502,87

TOTAL PARTIDA...........................................

518,53

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 3 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 3 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.
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IC 01.13

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 1/2 "

PREU

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 1/2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.

IC 01.14

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

34,12
26,16

TOTAL PARTIDA...........................................

60,28

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.

IC 01.15

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

25,93
19,90

TOTAL PARTIDA...........................................

45,83

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 1 1/4 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 1 1/4 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.

IC 01.16

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

20,35
13,41

TOTAL PARTIDA...........................................

33,76

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

5,05
6,58

TOTAL PARTIDA...........................................

11,63

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

5,05
4,79

TOTAL PARTIDA...........................................

9,84

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 3" DIAMETRE 88'9 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 3" Ø88,9mm junta EPDM.

IC 01.17

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 2" DIAMETRE 60'3 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 2" Ø60,3mm junta EPDM.
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IC 01.18

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1 1/2" DIAMETRE 48'3 mm

PREU

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 1 ½" Ø48,3mm junta EPDM

IC 01.19

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

5,05
5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

10,10

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

5,05
5,05

TOTAL PARTIDA...........................................

10,10

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1 1/4" DIAMETRE 42'4 mm

Subministre e instal.lació d'acoblament flexible pintat 1 ¼" Ø42,4mm junta EPDM

IC 01.20

u

DERIVACIÓ SORTIDA RANURADA 3" A 2 "

Subministre e instal.lació de derivació sortida ranurada 3" a 2" Ø88,9 x 60,3mm, derivació per a
instal·lacions contra incendis de canonada ranurada. color vermell.

IC 01.21

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

8,95
8,24

TOTAL PARTIDA...........................................

17,19

DERIVACIÓ SORTIDA RANURADA 3" A 1 1/4 "

Subministre e instal.lació de derivació sortida ranurada 3" a 1 ¼" Ø88,9 x 42.4mm. derivació
per a instal·lacions contra incendis de canonada ranurada. color vermell.

IC 01.22

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

8,95
6,20

TOTAL PARTIDA...........................................

15,15

TAP PINTAT 2 "

Subministre e instal.lació de tap pintat 2" Ø60,3m.
Tap per a instal·lacions de canonades contraincendis de canonada ranurada. color vermell.

IC 01.23

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,61
2,48

TOTAL PARTIDA...........................................

4,09

TAP PINTAT 1 1/4 "

Subministre e instal.lació de tap pintat 1 ¼" Ø42,4mm
Tap per a instal·lacions de canonades contraincendis de canonada ranurada. color vermell.

IC 01.24

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,61
1,41

TOTAL PARTIDA...........................................

3,02

Materials........................................................

97,68

TOTAL PARTIDA...........................................

97,68

POT LUBRICANT

Bote lubricante 907GR Vitaulic.

IC 01.25

u

TAP PINTAT 1 1/2 "

Subministre e instal.lació de tap pintat 1 ½" Ø48,3mm. Tap per a instal·lacions de canonades
contra incendis de canonada ranurada. color vermell.

IC 01.26

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,61
0,86

TOTAL PARTIDA...........................................

2,47

ENTRADA ESCOMESA

Subministre i instal.lació de canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre, col.locada en rasa, incloent-hi la mateixa, essent de 80 cms de fomndària per 30 cms d'amplada, amb sorra i acabat
amb 20 cms de formigó.
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Materials........................................................

65,64
24,58
29,30

TOTAL PARTIDA...........................................
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PREU

APARTAT IC 02 INSTAL.LACIÓ BOQUES D'INCENDI
IC 02.00

u

VALVULA DE BOLA 2 "

Subministre e instal.lació de vàlvula de bola. Rosca standard BSP DIN2999. Pressió màxima
de treball 30atm. Temperatura -20ºC a 180ºC. Cos i lateral de llautó forjat. Bola, volandera, eix i
femelles de Llautó. Seient i premsa PTFE. Funda maneta de Polietilè.

IC 02.01

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

25,98
131,49

TOTAL PARTIDA...........................................

157,47

BOCA D'INCENDIS BIE 25 mm

Subministre e instal.lació de BIE-25 amb presa adicional 45 mm, amb porta cega 680x650x180
Plus. Vermella. Boca d'incendis equipada, formada per armari amb porta cega pintada, amb frontisses i tancament ràpid amb precinte de seguretat, debanadora d'alimentació abatible amb sistema d'orientació. Norma UNE-EN/671-1 680 x 650 x 180 mm. Vàlvula de bola amb manòmetre
i llança amb 20 metres de mànega SATUR de 25 mm. Homologada per AENOR.

IC 02.02

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

67,14
413,42

TOTAL PARTIDA...........................................

480,56

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

8,74
10,88

TOTAL PARTIDA...........................................

19,62

ADAPTADOR ROSCAT/RANURAT 1+1/2"

Subministre e instal.lació d'adaptador roscado/ranurado 1+1/2" Galva

IC 02.03

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.

IC 02.04

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

25,93
19,90

TOTAL PARTIDA...........................................

45,83

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 1 1/2 "

Subministre e instal.lació de tub galvanitzat amb extrems ranurats DIN 2440 de 1 1/2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elevació, etc.
- La valoració ha d'incloure el muntatge, ajustos, proves i posades en servei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i en funcionament.
Inclou proves i posada en marxa del sistema.

IC 02.05

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

16,86
16,55

TOTAL PARTIDA...........................................

33,41

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

14,21
373,60

TOTAL PARTIDA...........................................

387,81

VÀLVULA RETENCIÓ 3"

Subministre e instal.lació de Vàlvula de retenció de 3" ranurada FM&UL.
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IC 02.06

u

VÀLVULA DE PAPELLONA 3"

PREU

Subministre e instal.lació de Vàlvula de papallona 3" ranurada amb volant reductor i final de carrera FM+UL
Vàlvula de papallona amb extrems ranurats, amb volant reductor i final de carrera. Per regulació i
seccionament d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P
test max: 42,8bar. Temperatura de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Nylon-11.
Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL.
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

32,86
680,39

TOTAL PARTIDA...........................................

713,25

APARTAT IC 03 EXTINTORS
IC 03.01

u

EXTINTORS

Subministre e instal.lació d'extintors de pols de 6 kgs, amb en corresponent pictograma.
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

7,46
48,40

TOTAL PARTIDA...........................................

55,86

APARTAT IC 04 DETECCIÓ I ALARMA
IC 04.01

u

CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDI

Subministre e instal.lació de Central de detecció d'incendi analògica de 1 llaç CONEXA
Central de detecció d'incendi analògica de 1 llaç no ampliable amb capacitat per a bateries de 7
Ah.Targeta opcional de comunicació per permetre el control remot i la integració amb altres sistemes. Teclat que permet la personalització de l'idioma que es precisi, un display de 4x40 caràcters oferint tota la informació necessària a força de menús i submenús, de fàcil navegació a través del teclat de control. Leds d'estat del sistema, i els 20 leds d'alarma i avaria de les diferents
zones. Pot instal·lar-se en xarxa fins 32 centrals o repetidors. Registre històric de 4.000 esdeveniments. 250 elements per llaç sense polaritat. Fins a 50 sirenes per llaç. Relé d'alarma i Avaria.
2 Sortides de Sirenes monitoritzades. Sortida auxiliar de 24V. Homologació EN54-2 i EN54-4..

IC 04.02

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

172,08
611,71

TOTAL PARTIDA...........................................

783,79

BATERIA 12 V 7AH

Subministre e instal.lació bateria 12V 7Ah. Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm.Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides:
151X65X101mm. Inclós ecotaxa.

IC 04.04

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,12
21,61

TOTAL PARTIDA...........................................

22,73

SIRENA EXTERIOR

Subministre e instal.lació de Sirena exterior 24V 2h. Plana Fabrega., llum vermella.+tapa model
Ultra Sirena piezoelèctrica amb flash per a aplicacions exteriors. Fabricada en ABS de color vermell i flash de color vermell. Formada per un transductor piezoelèctric d'alta efectivitat i leds d'alta
lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Connexions per sirena i flash separades,
programable en funció del tipus de senyal de la font d'activació mitjançant 4 jumpers (aplicar /
treure positiu o negatiu). Grau de protecció IP65. Potència acústica (84 dB a 3 metres). Consum
de 250 mA. Dos tipus de so. Temps de funcionament i cicles preestablerts i seleccionables mitjançant jumper per adaptar-los a les necessitats de les diferents poblacions. Tensió d'alimentació
a 24V (Inclou mòdul convertidor de tensió de 24V a 12V). Dimensions: 330 x 190 x 90 mm.

IC 04.05

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

27,77
62,44

TOTAL PARTIDA...........................................

90,21

TARGETA PASSAREL.LA

Subministre e instal.lació de Targeta passarel.la convencional-llaç analògic.
Permet la comunicació de les alarmes i avaries de la central convencional (a la qual es connecta) a través del llaç analògic a una central analògica
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Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

13,86
131,86

TOTAL PARTIDA...........................................

145,72
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IC 04.06

u

DETECTOR OPTIC-TERMIC

PREU

Subministre e instal.lació de Detector òptic-tèrmic analògic SENATO-2.0 El detector SENATO-2.0 està basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un
emissor i un receptor d'infrarojos. La càmera està protegida amb una reixa que evita l'entrada de
brutícia i insectes. Incorpora també algoritmes de compensació de la brutícia de la cambra, que
evita falses alarmes per brutícia i retarda el manteniment de l'equip. Aquest detector també incorpora un sensor de temperatura, que li permet detectar increments de temperatura ràpids en un
temps concret, també li permet detectar una temperatura major o igual a 58ºC, en ambdós casos
el detector també entrarà en estat d'alarma. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per a
la seva connexió. Direccions des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 60 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 12 metres. Certificat CPD EN54-7 i EN54-5.

IC 04.07

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

27,77
20,84

TOTAL PARTIDA...........................................

48,61

BASE DE CONNEXIO

Subministre e instal.lació de Base de connexió BCSENA-2.0. Base de connexió per a tots els
detectors del sistema convencional i sistema analògic. Color blanc, a més aquesta proveït d'un
sistema antirobatori que ens permet bloquejar el cap del detector, és necessària una eina per a la
seva extracció. Contacte per pilot remot. Altura 5 mm x Ø100 mm

IC 04.08

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

4,82
3,97

TOTAL PARTIDA...........................................

8,79

POLSADOR ANALOGIC

Subministre e instal.lació de Polsador analògic rearmable amb aïllador Polsador de tipus rearmable amb aïllador. Incorpora tapa de protecció opcional. Disposa de clau per a prova de manteniment. Connexió a dos fils sense polaritat. Alimentació directa al llaç. Connexió mitjançant regletes extraïbles, facilitat de connex a bornes. Certificat CPD EN54-11. L'aïllador és un mòdul que
protegeix el sistema de curtcircuits en el llaç, la seva funció és desconnectar el tram de llaç comprès entre els 2 aïlladors més pròxims al curtcircuït, permetent que la resat del llaç funcioni correctament.

IC 04.09

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

27,77
36,57

TOTAL PARTIDA...........................................

64,34

SUPLEMENT MUNTATGE TUB

Suplement per a entrada a tub vist SETUB-2.0 Suplement de muntatge per a tub vist dels detectors analògics i convencionals. Permet la inserció per a 4 conductes de 20 mm.Plàstic ABS
blanc. Adaptable a base BCDEVO i BCSENA

IC 04.10

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

2,23
1,96

TOTAL PARTIDA...........................................

4,19

SIRENA ANALOGICA

Subministre e instal.lació de Sirena analògica + aïll. IP65 24V amb flash Sirena amb flash direccionable amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 volums
configurables (Baix, Mitjà, Alt). Potència acústica 76 dBA a 117 dBA depenent del to seleccionat. Ocupa una adreça al llaç. Color vermell. Ús d'interior i exterior. IP65. Base alta per a entrada de tub vist. Dimensions: 100 x 75 mm
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Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

27,77
83,22

TOTAL PARTIDA...........................................

110,99
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IC 04.11

u

MODUL ANALOGIC

PREU

Subministre e instal.lació de Mòdul Analògic de 2 Entrades 2 Sortides de Relé lliure de tensió El
mòdul proporciona 2 entrades tècniques i 2 sortides de relés lliures de tensió, les entrades poden
ser usades per a la supervisió de qualsevol esdeveniment que es vulgui tenir controlat, i les sortides poden es usades com un interruptor d'un circuit perifèric al sistema de detecció de incendi.
En tots els casos els mòduls actuen de forma independent, sent possible assignar maniobres específiques a cadascuna de les entrades i sortides. Els mòduls s'alimenten directament des del
llaç.Les entrades tècniques poden ser configurables mitjançant micro interruptor depenent si es
vol controlar una entrada NC o NA. També es pot configurar la supervisió o no supervisió de
l'entrada tècnica.

IC 04.12

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

9,03
64,49

TOTAL PARTIDA...........................................

73,52

FONT D'ALIMENTACIO

Subministre e instal.lació de Font d'alimentació commutada supervisada 24V 2,5A Font d'Alimentació supervisada muntada en caixa metàl·lica. Corrent màx2, 5A a 27,6V. Dimensions (Amp x
Al x F): 383 x 408 x 97 mm . Necessita 2 bateries de 12V-7A (no incl)

IC 04.13

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

61,93
171,58

TOTAL PARTIDA...........................................

233,51

BATERIA 12 V

Subministre e instal.lació de Bateria 12V 7Ah. Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm. Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides:
151X65X101mm

IC 04.15

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,12
21,61

TOTAL PARTIDA...........................................

22,73

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

0,85
1,58

TOTAL PARTIDA...........................................

2,43

CABLEJAT ELECTRIC

Subministre e instal.lació de Cable RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5

IC 04.16

m

CABLEJAT DETECCIO

Subministre e instal.lació de Cable detecció d'Incendi 2x1,5 mm2 Resistent al Foc taropnja (rotlles 100m) CPR Cca Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens,Altament resistent al
foc durant 90 '(AS +) PH90, segons EN50200. Conductor Coure Polit flexible Classe 5 segons
la norma EN 60228. Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc. Colors Vermell i
Negre. Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96%
RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH
(AS) ignífuga Color exterior: Taronja. Rmax <13.3 Ù / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF

IC 04.17

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,12
1,45

TOTAL PARTIDA...........................................

2,57

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,00
0,85

TOTAL PARTIDA...........................................

1,85

Materials........................................................

1,36

TOTAL PARTIDA...........................................

1,36

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

3,80
1,99

TOTAL PARTIDA...........................................

5,79

TUB COARRUGAT FLEXIBLE

Subministre e instal.lació de Tub corrugat flexible M-25 LSOH amb guía

IC 04.18

u

MANAGUET UNIÓ

Subministre e instal.lació de Maneguet unió corrugat flexible M20 PVC

IC 04.19

m

TUB RIGIT PVC

Subministre e instal.lació de Tub rígid PVC M-20

13 de julio de 2018

Pàgina

8

QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

IC 04.20

u

SUPORT

PREU

Subministre e instal.lació de SUPPORT P/ TUBE M20 RIGIDE/FLEXIBLE

IC 04.21

u

Materials........................................................

0,69

TOTAL PARTIDA...........................................

0,69

Materials........................................................

1,00

TOTAL PARTIDA...........................................

1,00

MANGUITO UNIO

Subministre e instal.lació de MANGUITO UNION EN T M-20 INSPE

IC 04.22

u

CAIXA ESTANCA

Subministre e instal.lació de Caixa de connexió. Certificació CE. Caixa estanca 80x80x44 mm.
Tapa de tancament a pressió. Amb 5 cons de mètrica 25. Grau IP54.

IC 04.23

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

4,33
4,68

TOTAL PARTIDA...........................................

9,01

CENTRAL INCENDIS CONVENCIONAL

Subministre e instal.lació de Central d'incendi convencional de 3 zones de detecció + 1 zona
d'extinció La Central convencional d'extinció és una solució compacta per a un sistema de detecció i extinció. Composta per dos blocs, un bloc de detecció i un bloc d'extinció. El bloc de detecció disposa de tres zones convencionals, el bloc d'extinció consta de les funcions pròpies d'un
sistema d'extinció d'un risc. Inclou el control de l'activació de l'ampolla i del rètol, així com el
control manual del procés d'extinció. També permet la supervisió de l'ampolla d'extinció i indica
l'estat del procés d'extinció mitjançant dues sortides de sirenes. Control de l'àrea mitjançant la vigilància de la porta del recinte i el control de la ventilació. Panell frontal de la central amb indicadors de l'estat del sistema, un visualitzador del compte enrere fins a l'activació de l'extinció i dos
selectors per commutador de clau per a la manera de funcionament i el bloqueig.

IC 04.24

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

66,65
403,97

TOTAL PARTIDA...........................................

470,62

BATERIA 12 V

Subministre e instal.lació de Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energivm. Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides: 151X65X101mm

IC 04.26

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,12
21,61

TOTAL PARTIDA...........................................

22,73

POLSADOR D'ATURADA

Subministre e instal.lació de Polsador d'aturada d'extinció rearmable. Color blau. Amb clau de
prova, muntatge en superfície. Inclou tapa de protecció. Utilització a interior. Inclou resistència de
100 Ohm -2w. Dimensions 98x98x48 mm. Certificat CPR EN54-11

IC 04.27

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

2,77
21,88

TOTAL PARTIDA...........................................

24,65

POLSADOR DE DISPARAMENT

Subministre e instal.lació de Polsador de disparament d'extinció rearmable. Color groc. Amb clau
de prova, muntatge en superfície. Inclou tapa de protecció. Utilització a interior. Inclou resistència
de 100 Ohm -2w. Dimensions 98x98x48 mm. Certificat CPR EN54-11

IC 04.28

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

2,77
21,88

TOTAL PARTIDA...........................................

24,65

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

8,76
16,02

TOTAL PARTIDA...........................................

24,78

Materials........................................................

1.229,58

TOTAL PARTIDA...........................................

1.229,58

CARTELL D'EXTINCIO

Subministre i instal.lació de Cartell d'extinció i evacuació segons plànols

IC 04.29

u

DISPOSICIÓ DEL SERVEI

Disposició del servei i material auxiliar.
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APARTAT IC 05 ALTRES
IC 05.01

u

CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS

Certificació de la instal.lació contra-incendis (ruixadors + BIES + Detecció i alarma + extintors)
signat per instal.lador autoritzat.

IC 05.02

u

Materials........................................................

1.000,00

TOTAL PARTIDA...........................................

1.000,00

COLLARINS INTUMESCENTS PER CANONADES

Subministre i instal.lació de collarins intumescents per canonades de baixants d'aigües pluvials i
fecals.
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

8,74
59,42

TOTAL PARTIDA...........................................

68,16

SUBCAPITOL EL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
APARTAT 01.01 Conductors
C001.02

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x16+16 LLiure d'halogens

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, de secció 4x16 + 16 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubulat, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.

C001.15

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

6,48
6,45

TOTAL PARTIDA...........................................

12,93

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x2'5+2'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, de secció 4x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de
tub de ferro, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.

C001.16

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

3,14
2,46

TOTAL PARTIDA...........................................

5,60

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x2'5+2'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, de secció 2x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de
tubulat, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.

C001.17

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,34
2,02

TOTAL PARTIDA...........................................

3,36

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x1'5+1'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, de secció 2x1'5+1'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de
tub de ferro, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.

C001.19

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,34
1,71

TOTAL PARTIDA...........................................

3,05

Conductor FTP categoria 6

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de FTP de categoria 6, per la instal.lació desde rack a cada presa RJ-45, incloent els tubulars, fixacions i altres.

C001.10

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,25
1,59

TOTAL PARTIDA...........................................

2,84

Conductor Cu nu,1x50mm2, soterrat

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, soterrat
per la rasa d'entrada de la Línea de Derivació Individual, incloent les connexions, (a justificar)

C001.11

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

3,61
5,94

TOTAL PARTIDA...........................................

9,55

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Safata

Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, instal.lat
superficialment a sobre de les safates per a la posada a terres de la instal.lació, i d'enllaç entre
els quadres secundaris, incloent les connexions.
13 de julio de 2018
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

C001.12

UD

u

RESUM

PREU
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

4,09
5,00

TOTAL PARTIDA...........................................

9,09

Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra, unida amb
el conductor despullat de posada a terres mitjançant soldadura aluminotèrmica (a justificar)

06.02.2

pa

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

6,71
46,79

TOTAL PARTIDA...........................................

53,50

instal.lacio interior de fontaneria

Subministrament, instal.lació i connexionat de la instal.lació de fontaneria, d'acord amb la documentació grafica adjunta, incloent;
- Instal.lació d'entrda soterrada amb canonada de polietilè soterrat de 32 mm de diàmetre.
- Intal.lació interior amb canonada de polietilè reticular de 32 mm.
- conjunt de valuvules .
- Connexió de les dues piques.
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

966,90
393,23
498,50

TOTAL PARTIDA...........................................

1.858,63

APARTAT 01.02 Canalitzacions
EL 02.02

ml

CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSSIC PER ENLLUMENAT ( 3 metres)

Subministre e instal.lació de carril trifássic universal per suspendre en forjat, de la marca comercial LAMP (o similar) fabricat en extrusió d'alumini, de 3 metres de longitud de 3 circuits independents més el neutre i presa de terres, de color negre, suspès amb cable d'acer, incloent les subjeccions i unions amb altres carrils.

EL 02.03

ml

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

16,86
44,12

TOTAL PARTIDA...........................................

60,98

CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSSIC PER ENLLUMENAT ( 2 metres)

Subministre e instal.lació de carril trifássic universal per suspendre en forjat, de la marca comercial LAMP (o similar) fabricat en extrusió d'alumini, de 2 metres de longitud de 3 circuits independents més el neutre i presa de terres, de color negre, suspès amb cable d'acer, incloent les subjeccions i unions amb altres carrils.

EL 02.04

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

16,86
54,22

TOTAL PARTIDA...........................................

71,08

CANAL METAL.LICA SEGA SENSE TAPA (300x100) mm

Subministre e instal.lació de canal metàl.lica opaca cega, sense tapa, de (300 x 100) mm, incloent les subjeccions i suportacions, totalment instal.lada i col.locada segons els planells adjunts.

13 de julio de 2018

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

29,07
56,68

TOTAL PARTIDA...........................................

85,75
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

APARTAT 01.03 Lluminàries
I001.01

u

LLuminària de Superficie Nix IP-65 1x58 w

Subministrament i col.locació de lluminària de superfície amb grau de protecció IP-65, model Nix
de troll o similar, amb pantalla fluorescent de 58 W, reflector de xapa d'acer esmeltat i difusor de
metacrilat amb equip electrònic i precablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització.

EH6EMERG1

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,22
53,79

TOTAL PARTIDA...........................................

65,01

LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, SUPERFICIE

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat 260 lúmens,
1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastada a fals sostre. SAGELUX CLASSICA CL-250
NP FL6W (o similar equivalent).

I001.02

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

20,13
100,36

TOTAL PARTIDA...........................................

120,49

LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, EN CARRIL

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat 260 lúmens,
1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastada a fals sostre. SAGELUX CLASSICA CL-250
NP FL6W (o similar equivalent)

EG73DETWC

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

17,89
100,32

TOTAL PARTIDA...........................................

118,21

INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A ENCA

Interruptor detector de moviment, de tipus universal,de supeficie, 360º detecció i 230 V de tensió
d'alimentació, amb ajust temps de desconnexió, amb sensibilitat lumínica d'activació, preu mitjà.
ORBIS DICROMAT (o similar equivalent)
Inclou part proporcional de cablejat i canalització.

I001.03

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,18
119,56

TOTAL PARTIDA...........................................

130,74

LLuminaria suspesa entrada

Subministrament i col.locació de lluminària suspesa del model FIL de LAMP (o similar equivalent), de 1'5 metres de llargaria, amb reflector de xapa d'acer esmeltat i difusor de metacrilat amb
equip electrònic i precablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització, i unions.

I001.04

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,22
67,25

TOTAL PARTIDA...........................................

78,47

LLuminaria suspesa sala audiovisual

Subministrament i col.locació de lluminària decorativa suspesa, amb la làmpada vista penjada
del cablejat, incloent el cablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització. Mod. Tubular de Troll o similar.

I001.05

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,22
26,74

TOTAL PARTIDA...........................................

37,96

Campana metàl.lica suspesa

Subministrament i col.locació de campana metàl.lica suspesa, amb la làmpada tipus led, incloent
el cablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització. Mod.Saturn de Troll o similar

13 de julio de 2018

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,22
117,52

TOTAL PARTIDA...........................................

128,74
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

I001.06

u

Projector en carril

PREU

Subministrament i col.locació de projector amb lluminaris tipo LED a col.locar en carril d'enllumenat.
Inclou els accessoris i unions. Mod. Imag de Lamp o similar
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

22,41
143,01

TOTAL PARTIDA...........................................

165,42

APARTAT 01.04 Quadres
Q00008

u

Ninxol d'obra civil per la CS, CGP i Equip de mesura

Construcció d'un mòdul d'obra civil per a l'ubicació de l'equip de mesura, la Caixa Genaral de
Protecció i la Caixa de seccionament, amb la instal.lació de dos tubulars de 160 mm de diàmetre
a 70 centímetres de fondària, portes metàl.liques amb ventilació, pany "gis de companyia", ect,
segons les especificacions dels planols adjunts

Q00001

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

452,03
2.387,87

TOTAL PARTIDA...........................................

2.839,90

Caixa General de Protecció

Subministrament i col·locació de la Caixa General de Protecció amb fussibles de 100 ampers,
instal.lada en un mòdul junt amb la Caixa de seccionament.

Q000024

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

80,93
553,04

TOTAL PARTIDA...........................................

633,97

Equip de mesura

Subministrament i col·locació de l’armari de comptadors, essent un conjunt de mesura tipus
“TMF-1”, amb comptador multifunció verificat pels laboratoris de la companyia distribuidora del
servei, totalment instal.lat i en funcionament.

Q000025

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

111,83
560,80

TOTAL PARTIDA...........................................

672,63

Materials........................................................

72,36

TOTAL PARTIDA...........................................

72,36

Caixa de Comprovació de Terres

Subministrament i col·locació de caixa de comprovació de terres.

Q00002

u

Quadre General de Distribució

Subministrament, col·locació, anclatge i connexionat d'armari pefabricat en xapa d'acer, per muntatge sobre bancada, amb portes transparents i bastidor intern abatible amb bisagres tipo PRISMA PLUS P de SHNEIDER o similar.
El quadre es subministrarà complert, corresponent al QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ, d'acord amb les prescripcions del planell adjunt amb tot el seguit d'equips i elements de protecció, maniobra i mesura allà indicats, tals som interruptors automàtics magnetotèrmics, diferencials, ect, de fabricació SCHNEIDER o similar, i amb les plaques indicadores dels circuiïts, la
codificación interna de cada component i el cablejat.
El quadre ha de disposar de la barra de posada a terres, embarrats generals amb pletina de coure, instrumenmtació digital, il.luminació interior, regletes de borns, i les proves de recepció i en
obra.
Cal dir que caldrà deixar la previsió d'espai disponible del 15 % .

13 de julio de 2018

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

43,72
4.786,70

TOTAL PARTIDA...........................................

4.830,42
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

APARTAT 01.05 Unitats terminals
T001.01

u

Conjunt polsadors per enceses enllumenat carrils

Suministre i instal·lació de conjunt de caixa amb 12 polsadors lluminosos per l'encesa de les lluminàries dels carrils trifàssics.
Inclou part proporcional de cablejat (multifilar fins a quadre elèctric) i canalització.

T001.02

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

15,65
268,57

TOTAL PARTIDA...........................................

284,22

Commutador-Interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 Ampers

Subministrament i col·locació commutador - interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 ampers, 230
volts, model PLEXO Ref.91605 de la marca LEGRAND o similar equivalent amb tots els elements de fixació i connexionat necessaris per la seva instal·lació,

T001.03

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

7,51
18,51

TOTAL PARTIDA...........................................

26,02

Presa de corrent schuko de 16 Ampers

Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base bipolar més presa de
terra de 16 ampers , 230 volts, de la seria LIGHT TECH de BTICINO o similar equivalent, inclòs caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, amb tots els elements de fixació i
connexionat necessaris per la seva instal·lació.

PUNTTREBALL

u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

5,71
21,75

TOTAL PARTIDA...........................................

27,46

Punt de treball - torreta

Suministre i instal·lació de torreta, a col.locar a sota de la taula del taller didàctics, comprenent;
-. 2 endolls schuko blancs
-. 2 endolls schuko vermells (sense SAI)
-. 2 preses RJ45
Totalment muntada i en funcionament. Inclou treballs d'obra civil i canalitzacions necessàries per
connectar el punt de treball amb la instal·lació elèctrica projectada
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

26,49
262,26

TOTAL PARTIDA...........................................

288,75

APARTAT 01.08 Altres
01.08.01

pa

Concertació del subministre elèctric

Sol.licitud de concertació del subministre elèctric, a pagar a la companyia distribuidora d'electricitat.

01.08.02

kw

Materials........................................................

2.000,00

TOTAL PARTIDA...........................................

2.000,00

Contractació del subministre elèctric

Contractació del subministre elèctric amb la companyia comercialitzadora (a justificar).

01.08.03

pa

Materials........................................................

16,50

TOTAL PARTIDA...........................................

16,50

Materials........................................................

250,00

TOTAL PARTIDA...........................................

250,00

Butlletins instal.lació elèctrica

Butlletins de la instal.lació elèctrica signats per instal.lador autoritzat

13 de julio de 2018
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL ESP INSTAL·LACIONS ESPECIALS
APARTAT MG ESPECIALS
SUBAPARTAT MG1 ALTAVEUS
MG.1

U

Altaveus difusors de sostre

Suministre i instal·lació de altaveu difusor de sostre de (6W).
Inclou part proporcional de suportació, cablejat i canalització necessaria fins a la connexió.
Totalment instal·lat i en funcionament..
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,18
47,73

TOTAL PARTIDA...........................................

58,91

SUBAPARTAT MG2 RACK
MG2.1

U

Rack

Suministre i instal·lació de rack mural ubicat a la sala de control segons plànols adjunts de
(90x80x60) cm.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

154,32
1.698,04

TOTAL PARTIDA...........................................

1.852,36

SUBAPARTAT MG3 PROJECTORS
MG3.1

U

PROJECTORS

Suministre i instal·lació d'un equip de projecció, incloent:
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x768).
Tecnologia LCD. Contrast:500:1 Rati de protecció:1.5-1.8:1. Relació
aspecte:4:3. Vida llum:4.000
- Pantall manual enrollable de 3.000x1.690 mm.
- Modul de connexió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat, i connexions.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

178,92
1.945,66

TOTAL PARTIDA...........................................

2.124,58

Materials........................................................

2.653,24

TOTAL PARTIDA...........................................

2.653,24

SUBAPARTAT MG4 SEGURETAT
MG4.1

U

SEGURETAT

Suministre i instal·lació d'instal.lació de seguretat comprenent;
- Central de seguretat.
- 4 detectors volumètrics anti intrusió.
- Cablejat, configuració i altres.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.

13 de julio de 2018

Pàgina

15

QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL AI INSTAL·LACIÓ AIGUA
APARTAT 06.02 Altres
06.04.2

pa

Butlleti instal.lador

Realització del butlleti d'aigua per part de l'instal.lador autoritzat

06.04.3

pa

Materials........................................................

200,00

TOTAL PARTIDA...........................................

200,00

Contractació subministre d'aigua

Contractació del subministre d'aigua a l'empresa distribuidora d'aigua de la zona (a justificar).
Materials........................................................

2.000,00

TOTAL PARTIDA...........................................

2.000,00

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

16,44
8,48

TOTAL PARTIDA...........................................

24,92

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

7,17
29,65

TOTAL PARTIDA...........................................

36,82

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,00
2,37

TOTAL PARTIDA...........................................

13,37

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

7,04
31,94

TOTAL PARTIDA...........................................

38,98

SUBCAPITOL OB03 REVESTIMENTS
OB 03.01

* m2

PINTAT DE BIGUES DE FUSTA

Pintat de bigues de fusta i ferro amb esmalt sintètic i
revoltons de guix entre bigues amb pintura tixotròpica
aïllant per treure les taques del sostre, de la sala gran
d'exposició.

OB 03.04

* m2

PROTECCIÓ AL FOC ESTRUCTURA METÀL.LICA

Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica
corresponent a jàsseres mitjançant pintura intumescent
de color blanc, aplicació a pistola airless de successives
mans fins aconseguir el gruix necessari per obtenir una
estabilitat portant al foc de 90' (R90), amb la garantia de
producte i aplicació realitzat per l'empresa aplicadora.
(No inclou certificat per empresa d'inspecció i control).
Notes: Cal tenir em compte que en gruixos elevats
l'acabat de la pintura intumescent no és un acabat
uniforme esteticament, com pot ser un esmalt. Acabat
similar a la pell de la taronja.

OB 03.03

* m2

LIJAR I TRACTAMENT DE PROTECCIÓ OXIDACIÓ

Lijar i tractament de protecció de l'estructura metàl.lca contra l'oxidació.

OB 03.05

* m²

PROTECCIÓ AL FOC BIGUES DE FUSTA

Protecció contra el foc de bigues de fusta mitjançant
pintura intumescent de color blanc, aplicació a pistola
airless de successives mans fins aconseguir el gruix
necessari per obtenir una resistència al foc mínima C-s2, d0
Inclòs mà d'obra, proteccions, desplaçaments i mitjans
elevadors..

OB 03.008

* m2

PINTAT AMB VERNÍS DE LES BIGUES DEL CALUSTRE

Lijar i pintar amb vernís de les bigues de fusta del claustre per tal d'obtindre com a mínim una reacció al foc C-s2, dO.

13 de julio de 2018

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

2,95
2,77

TOTAL PARTIDA...........................................

5,72
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QUADRE DE PREUS 2
CODI
OB 03.06

UD
* m2

RESUM

PREU

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

OB 03.07

m2

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

13,45
1,68

TOTAL PARTIDA...........................................

15,13

Pintat de parament vertical + horitzontal interior.

Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

3,36
1,13

TOTAL PARTIDA...........................................

4,49

SUBCAPITOL SSEE AIGUERA
OB 06.01

* u

Aigüera

SIC d'aigüera acer inox, 2 cubetes de 600x490 de la casa Roca o similar amb aixeta cromada
de cany alt. P.p. de rases en paret i posterior tapat i enguixat, sanejament amb tub de PVC
diàm 50 i connexió a l'escomesa de clavegueram. Totalment instal·lat i en funcionament.

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

461,83
36,72
1.139,20

TOTAL PARTIDA...........................................

1.637,75

Materials........................................................

7.126,76

TOTAL PARTIDA...........................................

7.126,76

Materials........................................................

3.000,00

TOTAL PARTIDA...........................................

3.000,00

SUBCAPITOL SS SEGURETAT I SALUT
APARTAT 08.01 SEGURETAT I SALUT
RYJXGJNVBN

pa

SEGURETAT I SALUT

Seguretat i salut de l'obra.

SUBCAPITOL IM IMPREVISTOS
APARTAT IM.0001 Imprevistos
YKJHKFJHK

pa

Imprevistos

Imprevistos a justificar per part de la D,F.

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL RESTA FASE 2
SUBCAPITOL IC INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
APARTAT IC 01 INSTAL.LACIÓ RUIXADORS AUTOMÀTICS
IC 01.01

u

LLOC DE CONTROL RUIXADORS
Subministre e instal.lació de Lloc de Control ruix adors Accio Prev ia 3".
Lloc de control de ruix adors d’Acció Prèv ia de Simple enclav ament 3”.
Equip general per a la superv isió del manteniment de la pressió, donen aire o nitrogen a baix a pressió per a les canonades de ruix adors. Amb panells compressors d'aire. Mecanisme de manteniment de pressió

mt41pcr030a

1,000 Ud

Puesto de control de ruix adors amb actuació elèctrica, de 2 1/

5.710,00

5.710,00

mt41sv c010a

1,000 Ud

Vàlv ula de comporta de husillo ascendent i tancament elàstic, un

247,78

247,78

mt41pcr041a

1,000 Ud

Accessoris pel mantenimient de l' aire, per compressor.

504,85

504,85

mt41pcr024a

1,000 Ud

Compresor de correa amb nans i rodes, de 750x 320x 700 mm, 247
l/m

1.082,39

1.082,39
350,82

mt41pcr100a

1,000 Ud

Alarma hidráulica, amb motor d' aigua i gong de aleació d' alumi

350,82

mt41pcr300f

1,000 Ud

Accessoris y peces especials per conex ió de puesto de contro

27,11

27,11

37,313 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

898,50

mo107

37,313 h

Ajudant llauner.

20,65

770,51

%0200

95,920 %

Medis aux iliars

2,00

191,84

mo008

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1.669,01
7.922,95
191,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

9.783,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
IC 01.02

u

VALVULA DE PAPELLONA 3"
Subministre e instal.lació de Vàlv ula de papallona 3" ranurada amb v olant reductor i final de carrera FM+UL Vàlv ula
de papallona amb ex trems ranurats, amb v olant reductor i final de carrera. Per regulació i seccionament d'aigua en
instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P test max : 42,8bar. Temperatura de treball
max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Ny lon-11. Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL

mt37sv r010h

1,000 Ud

Vàlv ula de retenció de llautó per roscar de 3".

665,00

665,00

mt37w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar per instal·lacions de llauneria.

1,40

1,40

mo008

0,850 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

20,47

mo107

0,600 h

Ajudant llauner.

20,65

12,39

%0200

6,993 %

Medis aux iliars

2,00

13,99

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

32,86
666,40
13,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

713,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
IC 01.03

u

COMPRESSOR
Subministre e instal.lació de COMPRESSOR MON. 20/25 2HP

mt37bce080aab

1,000 Ud

Compressor

650,00

650,00

mo008

7,691 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

185,20

mo107

7,691 h

Ajudant llauner.

20,65

158,82

%0200

9,940 %

Medis aux iliars

2,00

19,88

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

344,02
650,00
19,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.013,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRETZE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
IC 01.04
FDGHDFHFGH

u
1,000

DISPENSADOR MANTENIMENT
Subministre e instal.lació de dispensador de manteniment aire mod. C.
DISPENSADOR MANTENIMENT

2.186,66

2.186,66

Materials.................................................................

2.186,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.186,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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1

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 01.05

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

PRESSOSTAT ALARMA
Subministre e instal.lació de Pressòstat alarma PS10-1A 1 contacte. FM+UL. Pressòstat disseny at per a la detecció
d'una condició de flux d'aigua en sistemes automàtics de ruix adors contra incendis de canonades humides amb
v àlv ules de control d'alarma, canonada seca, preacció o v àlv ules de diluv i. El PS10 també és adequat per proporcionar un seny al de superv isió de baix a pressió; ajustable entre 0,27 i 1,03 bar. Interruptor de pressió amb 1 jocs
de contacte PSDT. Pressió màx ima del sistema 20.68 bar

mt41pag010a

1,000 Ud

Presostat de superv isió d' alta i baix a pressió amb dos contact

287,00

287,00

mt35aia090ma

5,000 m

Tub rígid de PVC, endollable, curv able en calent, de color n

0,85

4,25

mt35cun020a

10,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama,

0,41

4,10

mo008

0,311 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

7,49

mo107

0,311 h

Ajudant llauner.

20,65

6,42

mo003

0,311 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

7,49

mo102

0,311 h

Ajudant electricista.

20,65

6,42

%0200

3,232 %

Medis aux iliars

2,00

6,46

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

27,82
295,35
6,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

329,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
IC 01.06

u

SPRINKLER PENJAT K 80
Subministre e instal.lació de Sprinkler penjant 1/2" 68ºC K=80. Bronze. FM+UL.
Ruix ador penjant de resposta ràpida. 68 ° C. Factor K= 80. Pressió treball 12 Bar. Pressió de prov a en fàbrica 34
Bar. Temperatura mínima ampolla -55 ° C. Ampolla v ermella 3mm de v idre amb solució alcohòlica. Marc bronze,
Deflector llautó, Rosca llautó, Seient ampolla coure, Segellat teflon, Coberta llautó. Acabat Bronze.

mt41roc010im

1,000 Ud

Ruix ador automàtic penjat, resposta normal amb ampolla fusib

5,58

5,58

mt41roc500

1,000 u

Accessoris i peces especials per conex ió de ruix ador

2,71

2,71

mo008

0,311 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

7,49

mo107

0,311 h

Ajudant llauner.

20,65

6,42

%0200

0,222 %

Medis aux iliars

2,00

0,44

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

13,91
8,29
0,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
IC 01.07

u

SPRINKLER MUNTAT K 80
Subministre e instal.lació de Sprinkler muntant 1/2" 68ºC K=80. Bronze. FM+UL. Ruix ador muntant de resposta ràpida. 68 ° C. Factor K = 80. Pressió treball 12 Bar. Pressió de prov a en fàbrica 34 Bar. Temperatura mínima ampolla -55 ° C. Ampolla v ermella 3mm de v idre amb solució alcohòlica. Marc bronze, Deflector llautó, Rosca llautó,
Seient ampolla coure, Segellat teflon, Coberta llautó. Acabat Bronze.

mt41roc010aa

1,000 u

Ruix ador automàtic muntant, resposta normal amb ampolla fusib

5,58

5,58

mt41roc500

1,000 u

Accessoris i peces especials per conex ió de ruix ador

2,71

2,71

mo008

0,311 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

7,49

mo107

0,311 h

Ajudant llauner.

20,65

6,42

%0200

0,222 %

Medis aux iliars

2,00

0,44

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

13,91
8,29
0,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 01.08

QUANTITAT UD RESUM
u

CONSORTRUIX
2

1,000 ut

mo008
mo107
%0200

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CONNEXIÓ SORTIDA RUIXADOR 2"
Subministre e instal.lació de connex ió sortida ruix ador ½” (21,3mm) a tub de 2" (60,3mm)
Connex ió sortida

7,10

7,10

0,180 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

4,33

0,090 h

Ajudant llauner.

20,65

1,86

0,133 %

Medis aux iliars

2,00

0,27

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

6,19
7,10
0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
IC 01.09

u

ACOPLAMENT DIAMETRE NOMINAL 1 1/4" X 1/2"
Subministre e instal.lació d'acoplament diàmetre nominal 1 1/4" X 1/2"

MT47PED090X

1,000 ut

acoplament diàm. nom. 1 1/4" x 1/2"

6,85

6,85

mo008

0,113 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

2,72

mo107

0,113 h

Ajudant llauner.

20,65

2,33

%0200

0,119 %

Medis aux iliars

2,00

0,24

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

5,05
6,85
0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
IC 01.10

u

VALVULA DE PAPELLONA 3" AMB VOLANT REDUCTOR
Subministre e instal.lació de v àlv ula de papallona 3" ranurada amb v olant reductor i final de carrera FM+UL.
Vàlv ula de papallona amb ex trems ranurats, amb v olant reductor i final de carrera. Per regulació i seccionament
d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P test max : 42,8bar. Temperatura
de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Ny lon-11. Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL

mt37sv r010h

1,000 Ud

Vàlv ula de retenció de llautó per roscar de 3".

665,00

mt37w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar per instal·lacions de llauneria.

1,40

665,00
1,40

mo008

0,850 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

20,47

mo107

0,600 h

Ajudant llauner.

20,65

12,39

%0200

6,993 %

Medis aux iliars

2,00

13,99

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

32,86
666,40
13,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

713,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
IC 01.11

u

VALVULA DE TEST I DRENATGE 1 1/4"
Subministre e instal.lació de v àlv ula de test i drenatge 1 1/4".
Vàlv ula Test&Drain 1+1/4" DN32 Permet buidatge per realitzar les prov es de posta en marx a i manteniment de la
instal·lació i prov a de test de punt més desfav orable amb descàrrega equiv alent a ruix ador K80. Rosca NPT. Presión de treball 20,7 bar. Tancament positiu. Una sola maneta. Connex ió roscada per manòmetre. Orifici resistent a
les interferències instal·lat permanentment. Cos bronze, bola bronze cromat. Maneta acer.

mt41sv c050o

1,000 u

Vàlv ula de drenatje i proba, unió amb rosca, de 1 1/4" DN 32 m

mt41w w w 030

1,000 u

Material aux iliar per instal·lacions contra incendis.

491,30

491,30

1,40

mo008

0,350 h

1,40

Oficial 1ª llauner.

24,08

mo107

8,43

0,350 h

Ajudant llauner.

20,65

7,23

%0200

5,084 %

Medis aux iliars

2,00

10,17

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

15,66
492,70
10,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

518,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 01.12

QUANTITAT UD RESUM
m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 3 "
Subministre e instal.lació de tub galv anitzat amb ex trems ranurats DIN 2440 de 3 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elev ació, etc.
- La v aloració ha d'incloure el muntatge, ajustos, prov es i posades en serv ei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i
en funcionament.
Inclou prov es i posada en marx a del sistema.

mt08tag400i

1,000 Ud

Material aux iliar per muntatge i subjecció a l'obra de les tuber

mt08tag020id

1,100 m

Tub d' acer galv anizat estirat sense soldadura, de 3" DN 80 mm

mt27pfi020

0,029 kg

Wash-primer + catalitzador.

7,35

0,21

mt27ess030d

0,075 kg

Esmalt sintétic, color v ermell RAL 3000, per aplicar sobre super

8,17

0,61

mt41w w w 030

0,650 u

Material aux iliar per instal·lacions contra incendis.

mo008

0,750 h

Oficial 1ª llauner.

mo107

0,720 h

mo038

0,300 h

%0200

0,720 %

1,37

1,37

26,34

28,97

1,40

0,91

24,08

18,06

Ajudant llauner.

20,65

14,87

Oficial 1ª pintor.

23,30

6,99

Medis aux iliars

2,00

1,44

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

39,92
32,07
1,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

73,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
IC 01.13

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 1/2 "
Subministre e instal.lació de tub galv anitzat amb ex trems ranurats DIN 2440 de 2 1/2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elev ació, etc.
- La v aloració ha d'incloure el muntatge, ajustos, prov es i posades en serv ei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i
en funcionament.
Inclou prov es i posada en marx a del sistema.

mt08tag400h

1,000 Ud

Material aux iliar per muntatge i subjecció a l'obra de les tuber

1,06

1,06

mt08tag020hd

1,100 m

Tub d' acer galv anizat estirat sense soldadura, de 2 1/2" DN 6

20,28

22,31

mt27pfi020

0,025 kg

Wash-primer + catalitzador.

7,35

0,18

mt27ess030d

0,064 kg

Esmalt sintétic, color v ermell RAL 3000, per aplicar sobre super

8,17

0,52

mt41w w w 030

0,650 u

Material aux iliar per instal·lacions contra incendis.

mo008

0,710 h

Oficial 1ª llauner.

1,40

0,91

24,08

17,10

mo107

0,680 h

mo038

0,128 h

Ajudant llauner.

20,65

14,04

Oficial 1ª pintor.

23,30

%0200

0,591 %

2,98

Medis aux iliars

2,00

1,18

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

34,12
24,98
1,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 01.14

QUANTITAT UD RESUM
m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 "
Subministre e instal.lació de tub galv anitzat amb ex trems ranurats DIN 2440 de 2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elev ació, etc.
- La v aloració ha d'incloure el muntatge, ajustos, prov es i posades en serv ei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i
en funcionament.
Inclou prov es i posada en marx a del sistema.

mt08tag400g

1,000 Ud

Material aux iliar per muntatge i subjecció a l'obra de les tuber

mt08tag020gd

1,000 m

Tub d' acer galv anitzat estirat sense soldadura, de 2" DN 50 mm

mt27pfi020

0,021 kg

Wash-primer + catalitzador.

7,35

0,15

mt27ess030d

0,053 kg

Esmalt sintétic, color v ermell RAL 3000, per aplicar sobre super

8,17

0,43

mt41w w w 030

0,200 u

Material aux iliar per instal·lacions contra incendis.

mo008

0,500 h

Oficial 1ª llauner.

mo107

0,553 h

mo038

0,106 h

%0200

0,449 %

0,90

0,90

17,24

17,24

1,40

0,28

24,08

12,04

Ajudant llauner.

20,65

11,42

Oficial 1ª pintor.

23,30

2,47

Medis aux iliars

2,00

0,90

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

25,93
19,00
0,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
IC 01.15

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 1 1/4 "
Subministre e instal.lació de tub galv anitzat amb ex trems ranurats DIN 2440 de 1 1/4 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elev ació, etc.
- La v aloració ha d'incloure el muntatge, ajustos, prov es i posades en serv ei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i
en funcionament.
Inclou prov es i posada en marx a del sistema.

mt08tag400e

1,000 Ud

Material aux iliar per muntatge i subjecció a l'obra de les tuber

mt08tag020ed

1,000 m

Tub d' acer galv anitzat estirat sense soldadura, de 1 1/4" DN 3

0,60

0,60

11,58

11,58

mt27pfi020

0,014 kg

Wash-primer + catalitzador.

7,35

0,10

mt27ess030d

0,036 kg

Esmalt sintétic, color v ermell RAL 3000, per aplicar sobre super

8,17

0,29

mt41w w w 030

0,125 u

Material aux iliar per instal·lacions contra incendis.

1,40

0,18

mo008

0,400 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

9,63

mo107

0,437 h

Ajudant llauner.

20,65

9,02

mo038

0,073 h

Oficial 1ª pintor.

23,30

1,70

%0200

0,331 %

Medis aux iliars

2,00

0,66

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

20,35
12,75
0,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

33,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 01.16

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 3" DIAMETRE 88'9 mm
Subministre e instal.lació d'acoblament flex ible pintat 3" Ø88,9mm junta EPDM.

MT47PED090A

1,000 ut

acoplament flex ible pintat 3" diàm 88,9 mm

6,35

6,35

mo008

0,113 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

2,72

mo107

0,113 h

Ajudant llauner.

20,65

2,33

%0200

0,114 %

Medis aux iliars

2,00

0,23

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

5,05
6,35
0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
IC 01.17

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 2" DIAMETRE 60'3 mm
Subministre e instal.lació d'acoblament flex ible pintat 2" Ø60,3mm junta EPDM.

MT47PED090B

1,000 ut

acoplament flex ible pintat 2" diàm 60,3 mm

4,60

4,60

mo008

0,113 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

2,72

mo107

0,113 h

Ajudant llauner.

20,65

2,33

%0200

0,097 %

Medis aux iliars

2,00

0,19

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

5,05
4,60
0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
IC 01.18

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1 1/2" DIAMETRE 48'3 mm
Subministre e instal.lació d'acoblament flex ible pintat 1 ½" Ø48,3mm junta EPDM

MT47PED090C

1,000 ut

acoplament flex ible pintat 1 1/2" diàm. 48,3

4,85

4,85

mo008

0,113 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

2,72

mo107

0,113 h

Ajudant llauner.

20,65

2,33

%0200

0,099 %

Medis aux iliars

2,00

0,20

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

5,05
4,85
0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DEU CÈNTIMS
IC 01.19

u

ACOPLAMENT FLEXIBLE PINTAT 1 1/4" DIAMETRE 42'4 mm
Subministre e instal.lació d'acoblament flex ible pintat 1 ¼" Ø42,4mm junta EPDM

MT47PED090C

1,000 ut

acoplament flex ible pintat 1 1/2" diàm. 48,3

4,85

4,85

mo008

0,113 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

2,72

mo107

0,113 h

Ajudant llauner.

20,65

2,33

%0200

0,099 %

Medis aux iliars

2,00

0,20

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

5,05
4,85
0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb DEU CÈNTIMS

13 de julio de 2018

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 01.20

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

DERIVACIÓ SORTIDA RANURADA 3" A 2 "
Subministre e instal.lació de deriv ació sortida ranurada 3" a 2" Ø88,9 x 60,3mm, deriv ació per a instal·lacions
contra incendis de canonada ranurada. color v ermell.

DERSORT3A2

1,000 ut

deriv ació de sortida ranurada 3"-2"

7,90

7,90

mo008

0,200 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

4,82

mo107

0,200 h

Ajudant llauner.

20,65

4,13

%0200

0,169 %

Medis aux iliars

2,00

0,34

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

8,95
7,90
0,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DINOU CÈNTIMS
IC 01.21

u

DERIVACIÓ SORTIDA RANURADA 3" A 1 1/4 "
Subministre e instal.lació de deriv ació sortida ranurada 3" a 1 ¼" Ø88,9 x 42.4mm. deriv ació per a instal·lacions
contra incendis de canonada ranurada. color v ermell.

DERSORT3A114

1,000 ut

deriv ació de sortida ranurada 3" - 1 1/4"

5,90

5,90

mo008

0,200 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

4,82

mo107

0,200 h

Ajudant llauner.

20,65

4,13

%0200

0,149 %

Medis aux iliars

2,00

0,30

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

8,95
5,90
0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
IC 01.22

u

TAP PINTAT 2 "
Subministre e instal.lació de tap pintat 2" Ø60,3m.
Tap per a instal·lacions de canonades contraincendis de canonada ranurada. color v ermell.

mt16bio100sg

1,000 u

Tap d' elastómer termoplástic, 2"

2,40

2,40

mo008

0,050 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

1,20

mo107

0,020 h

Ajudant llauner.

20,65

0,41

%0200

0,040 %

Medis aux iliars

2,00

0,08

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,61
2,40
0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS
IC 01.23

u

TAP PINTAT 1 1/4 "
Subministre e instal.lació de tap pintat 1 ¼" Ø42,4mm
Tap per a instal·lacions de canonades contraincendis de canonada ranurada. color v ermell.

mt16bio100me

1,000 u

Tap d' elastómer termoplástic, 1 1/4

1,35

1,35

mo008

0,050 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

1,20

mo107

0,020 h

Ajudant llauner.

20,65

0,41

%0200

0,030 %

Medis aux iliars

2,00

0,06

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,61
1,35
0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS
IC 01.24
WEFSD

u
1,000 ut

POT LUBRICANT
Bote lubricante 907GR Vitaulic.
Lubricant 907GR v itaulic

97,68

97,68

Materials.................................................................

97,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

97,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 01.25

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

TAP PINTAT 1 1/2 "
Subministre e instal.lació de tap pintat 1 ½" Ø48,3mm. Tap per a instal·lacions de canonades contra incendis de
canonada ranurada. color v ermell.

mt16bio100gc

1,000 Ud

Tap d' elastómer termoplástic, 1 1/2"

0,81

0,81

mo008

0,050 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

1,20

mo107

0,020 h

Ajudant llauner.

20,65

0,41

%0200

0,024 %

Medis aux iliars

2,00

0,05

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,61
0,81
0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
IC 01.26

m

ENTRADA ESCOMESA
Subministre i instal.lació de canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre, col.locada en rasa, incloent-hi la mateix a, essent de 80 cms de fomndària per 30 cms d'amplada, amb sorra i acabat amb 20 cms de formigó.

mt01ara010

0,110 m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

12,02

1,32

mt37tpa020bhc

1,000 m

Tub de polietilé PE 100, de color negre amb bandes blav es, de

22,00

22,00

mt10hmf010Mp

0,060 m³

Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.

60,63

3,64

mq01ex n020b

0,500 h

Retroex cav adora hidráulica sobre pneumàtics, de 115 kW.

48,54

24,27

mq04dua020b

0,033 h

Dumper de descàrrega frontal de 2 t de carrega útil.

9,27

0,31

mo008

0,550 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

13,24

mo107

0,250 h

Ajudant llauner.

20,65

5,16

mo113

0,300 h

Peó ordinari construcció.

19,47

5,84

mo041

1,200 h

Oficial 1ª construcció d' obra civ il.

23,30

27,96

mo087

0,650 h

Ajudant construcció d' obra civ il.

20,68

13,44

%0200

1,172 %

Medis aux iliars

2,00

2,34

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

65,64
24,58
26,96
2,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

119,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

APARTAT IC 02 INSTAL.LACIÓ BOQUES D'INCENDI
IC 02.00

u

VALVULA DE BOLA 2 "
Subministre e instal.lació de v àlv ula de bola. Rosca standard BSP DIN2999. Pressió màx ima de treball 30atm.
Temperatura -20ºC a 180ºC. Cos i lateral de llautó forjat. Bola, v olandera, eix i femelles de Llautó. Seient i premsa
PTFE. Funda maneta de Polietilè.

mt37sv a020a

1,000 Ud

Vàlv ula de bola, de 2" de diàmetre, amb maneta

mt37w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar per instal·lacions de llauneria.

mo008

0,650 h

mo107
%0200

127,00

127,00

1,40

1,40

Oficial 1ª llauner.

24,08

15,65

0,500 h

Ajudant llauner.

20,65

10,33

1,544 %

Medis aux iliars

2,00

3,09

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

25,98
128,40
3,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

157,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

13 de julio de 2018

Pàgina

8

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 02.01

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

BOCA D'INCENDIS BIE 25 mm
Subministre e instal.lació de BIE-25 amb presa adicional 45 mm, amb porta cega 680x 650x 180 Plus. Vermella. Boca d'incendis equipada, formada per armari amb porta cega pintada, amb frontisses i tancament ràpid amb precinte
de seguretat, debanadora d'alimentació abatible amb sistema d'orientació. Norma UNE-EN/671-1 680 x 650 x 180
mm. Vàlv ula de bola amb manòmetre i llança amb 20 metres de mànega SATUR de 25 mm. Homologada per AENOR.

mt41bae020dch

1,000 Ud

Boca d' incendi equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superfície,

404,00

404,00

mo008

1,501 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

36,14

mo107

1,501 h

Ajudant llauner.

20,65

31,00

%0200

4,711 %

Medis aux iliars

2,00

9,42

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

67,14
404,00
9,42

TOTAL PARTIDA ....................................................

480,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
IC 02.02

u

ADAPTADOR ROSCAT/RANURAT 1+1/2"
Subministre e instal.lació d'adaptador roscado/ranurado 1+1/2" Galv a

ADPTRCA

1,000 ut

adaptador roscat/ranurat 1+1/2"

10,50

10,50

mo008

0,260 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

6,26

mo107

0,120 h

Ajudant llauner.

20,65

2,48

%0200

0,192 %

Medis aux iliars

2,00

0,38

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

8,74
10,50
0,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
IC 02.03

m

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 2 "
Subministre e instal.lació de tub galv anitzat amb ex trems ranurats DIN 2440 de 2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elev ació, etc.
- La v aloració ha d'incloure el muntatge, ajustos, prov es i posades en serv ei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i
en funcionament.
Inclou prov es i posada en marx a del sistema.

mt08tag400g

1,000 Ud

Material aux iliar per muntatge i subjecció a l'obra de les tuber

mt08tag020gd

1,000 m

Tub d' acer galv anitzat estirat sense soldadura, de 2" DN 50 mm

mt27pfi020

0,021 kg

Wash-primer + catalitzador.

7,35

0,15

mt27ess030d

0,053 kg

Esmalt sintétic, color v ermell RAL 3000, per aplicar sobre super

8,17

0,43

mt41w w w 030

0,200 u

Material aux iliar per instal·lacions contra incendis.

mo008

0,500 h

Oficial 1ª llauner.

mo107

0,553 h

mo038

0,106 h

%0200

0,449 %

0,90

0,90

17,24

17,24

1,40

0,28

24,08

12,04

Ajudant llauner.

20,65

11,42

Oficial 1ª pintor.

23,30

2,47

Medis aux iliars

2,00

0,90

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

25,93
19,00
0,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 02.04

QUANTITAT UD RESUM
m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

TUB GALVANITZAT EXTREMS RANURATS DIN 2440 1 1/2 "
Subministre e instal.lació de tub galv anitzat amb ex trems ranurats DIN 2440 de 1 1/2 "
S'han d'incloure;
- La part proporcional d’accessoris, suports, pintura, mètodes d’elev ació, etc.
- La v aloració ha d'incloure el muntatge, ajustos, prov es i posades en serv ei de la instal·lació.
Inclou part proporcional d'accessoris i suportacions que necessiti la instal·lació per quedar acabada correctament i
en funcionament.
Inclou prov es i posada en marx a del sistema.

mt08tan330d

1,000 Ud

Material aux iliar pel muntatge i subjecció a l'obra de les tuber

0,51

0,51

mt08tan010de

1,000 m

Tub d' acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència

14,90

14,90

mt27pfi030

0,014 kg

Imprimació antiox idant amb poliuretà.

9,35

0,13

mt27ess010e

0,029 kg

Esmalt sintétic, color v ermell RAL 3000, per aplicar sobre super

7,12

0,21

mt41w w w 030

0,100 u

Material aux iliar per instal·lacions contra incendis.

1,40

0,14

mo008

0,340 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

8,19

mo107

0,350 h

Ajudant llauner.

20,65

7,23

mo038

0,062 h

Oficial 1ª pintor.

23,30

1,44

%0200

0,328 %

Medis aux iliars

2,00

0,66

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

16,86
15,89
0,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

33,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
IC 02.05

u

VÀLVULA RETENCIÓ 3"
Subministre e instal.lació de Vàlv ula de retenció de 3" ranurada FM&UL.

mt38dep800g

1,000 Ud

Vàlv ula de retenció de llautó per roscar de 3".

366,00

366,00

mo004

0,350 h

Oficial 1ª calefactor.

24,08

8,43

mo103

0,280 h

Ajudant calefactor.

20,65

5,78

%0200

3,802 %

Medis aux iliars

2,00

7,60

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

14,21
366,00
7,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

387,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
IC 02.06

u

VÀLVULA DE PAPELLONA 3"
Subministre e instal.lació de Vàlv ula de papallona 3" ranurada amb v olant reductor i final de carrera FM+UL
Vàlv ula de papallona amb ex trems ranurats, amb v olant reductor i final de carrera. Per regulació i seccionament
d'aigua en instal·lacions contra incendis. 3 "(DN 80). Pressió de treball 21,4bar. P test max : 42,8bar. Temperatura
de treball max 120ºC. Cos ASTM A-536 recobriment Ny lon-11. Disc EPDM ASTM A-536 Encapsulat. FM + UL.

mt37sv r010h

1,000 Ud

Vàlv ula de retenció de llautó per roscar de 3".

665,00

mt37w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar per instal·lacions de llauneria.

1,40

665,00
1,40

mo008

0,850 h

Oficial 1ª llauner.

24,08

20,47

mo107

0,600 h

Ajudant llauner.

20,65

12,39

%0200

6,993 %

Medis aux iliars

2,00

13,99

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

32,86
666,40
13,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

713,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

43,50

43,50

3,80

3,80

19,47

7,46

2,00

1,10

IMPORT

APARTAT IC 03 EXTINTORS
IC 03.01

u

EXTINTORS
Subministre e instal.lació d'ex tintors de pols de 6 kgs, amb en corresponent pictograma.

mt41ix i010a

1,000 Ud

Ex tintor portátil de pols químic ABC poliv alent antibrasa, co

mt41sny 020g

1,000 Ud

Placa de seny alització d' equips contra incendis, de poliestire

mo113

0,383 h

Peó ordinari construcció.

%0200

0,548 %

Medis aux iliars

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

7,46
47,30
1,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT IC 04 DETECCIÓ I ALARMA
IC 04.01

u

CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDI
Subministre e instal.lació de Central de detecció d'incendi analògica de 1 llaç CONEXA
Central de detecció d'incendi analògica de 1 llaç no ampliable amb capacitat per a bateries de 7 Ah.Targeta opcional de comunicació per permetre el control remot i la integració amb altres sistemes. Teclat que permet la personalització de l'idioma que es precisi, un display de 4x 40 caràcters oferint tota la informació necessària a força de menús i submenús, de fàcil nav egació a trav és del teclat de control. Leds d'estat del sistema, i els 20 leds d'alarma i
av aria de les diferents zones. Pot instal·lar-se en x arx a fins 32 centrals o repetidors. Registre històric de 4.000 esdev eniments. 250 elements per llaç sense polaritat. Fins a 50 sirenes per llaç. Relé d'alarma i Av aria. 2 Sortides
de Sirenes monitoritzades. Sortida aux iliar de 24V. Homologació EN54-2 i EN54-4..

mt41pig030a

1,000 Ud

Central de detecció automàtica d' incendis, conv encional, modu

465,00

465,00

mt41pig031

1,000 Ud

Módul de 4 zones.

55,53

55,53

mt41rte030c

1,000 Ud

Batería de 12 V y 7 Ah.

20,86

20,86

mt41pig032

1,000 Ud

Módul de superv isió de sirena o campana.

mt41pig034

1,000 Ud

mo006
mo105
%0200

6,69

6,69

Módul de maniobra de 4 relés.

48,26

48,26

3,973 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

95,67

3,700 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

76,41

7,684 %

Medis aux iliars

2,00

15,37

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

172,08
596,34
15,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

783,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
IC 04.02

u

BATERIA 12 V 7AH
Subministre e instal.lació bateria 12V 7Ah. Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energiv m.Especificacions:
Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides: 151X65X101mm. Inclós ecotax a.

mt41ing120d

1,000 Ud

Batería recarregable de plom-ácid de 12 V y 7,2 Ah, de 150x 94x 65

21,10

21,10

mo006

0,025 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

0,60

mo105

0,025 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

0,52

ECOTAXA

1,000 u

Ecotax a

0,06

0,06

%0200

0,223 %

Medis aux iliars

2,00

0,45

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,12
21,10
0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 04.04

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SIRENA EXTERIOR
Subministre e instal.lació de Sirena ex terior 24V 2h. Plana Fabrega., llum v ermella.+tapa model Ultra Sirena piezoelèctrica amb flash per a aplicacions ex teriors. Fabricada en ABS de color v ermell i flash de color v ermell. Formada per un transductor piezoelèctric d'alta efectiv itat i leds d'alta lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Connex ions per sirena i flash separades, programable en funció del tipus de seny al de la font d'activ ació mitjançant 4 jumpers (aplicar / treure positiu o negatiu). Grau de protecció IP65. Potència acústica (84 dB a 3 metres).
Consum de 250 mA. Dos tipus de so. Temps de funcionament i cicles preestablerts i seleccionables mitjançant
jumper per adaptar-los a les necessitats de les diferents poblacions. Tensió d'alimentació a 24V (Inclou mòdul conv ertidor de tensió de 24V a 12V). Dimensions: 330 x 190 x 90 mm.

mt41pig160

1,000 Ud

Sirena electrònica,ABS color v ermell, per muntaje ex terior,

60,67

60,67

mo006

0,621 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

14,95

mo105

0,621 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

12,82

%0200

0,884 %

Medis aux iliars

2,00

1,77

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

27,77
60,67
1,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

90,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
IC 04.05

u

TARGETA PASSAREL.LA
Subministre e instal.lació de Targeta passarel.la conv encional-llaç analògic.
Permet la comunicació de les alarmes i av aries de la central conv encional (a la qual es connecta) a trav és del llaç
analògic a una central analògica

mt41pig200a

1,000 Ud

Tarjeta passarel·la conv . llaç anal.

129,00

129,00

mo006

0,310 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

7,46

mo105

0,310 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

6,40

%0200

1,429 %

Medis aux iliars

2,00

2,86

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

13,86
129,00
2,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

145,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
IC 04.06

u

DETECTOR OPTIC-TERMIC
Subministre e instal.lació de Detector òptic-tèrmic analògic SENATO-2.0 El detector SENATO-2.0 està basat en la
dispersió de la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un emissor i un receptor d'infrarojos. La càmera està protegida amb una reix a que ev ita l'entrada de brutícia i insectes. Incorpora també algoritmes de compensació de la brutícia de la cambra, que ev ita falses alarmes per brutícia i retarda el manteniment de l'equip.
Aquest detector també incorpora un sensor de temperatura, que li permet detectar increments de temperatura ràpids
en un temps concret, també li permet detectar una temperatura major o igual a 58ºC, en ambdós casos el detector
també entrarà en estat d'alarma. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per a la sev a connex ió. Direccions
des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 60 m2 i l'altura màx ima d'instal·lació és de 12 metres. Certificat
CPD EN54-7 i EN54-5.

mt41pig080

1,000 Ud

Detector óptic de fums i térmic conv encional, ABS color blanc

19,89

19,89

mo006

0,621 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

14,95

mo105

0,621 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

12,82

%0200

0,477 %

Medis aux iliars

2,00

0,95

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

27,77
19,89
0,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

48,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

13 de julio de 2018

Pàgina

12

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 04.07

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

BASE DE CONNEXIO
Subministre e instal.lació de Base de connex ió BCSENA-2.0. Base de connex ió per a tots els detectors del sistema conv encional i sistema analògic. Color blanc, a més aquesta prov eït d'un sistema antirobatori que ens permet
bloquejar el cap del detector, és necessària una eina per a la sev a ex tracció. Contacte per pilot remot. Altura 5 mm
x Ø100 mm

mt33gmg520a

1,000 Ud

Base pressa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Sc

mo003

0,200 h

Oficial 1ª electricista.

%0200

0,086 %

Medis aux iliars

3,80

3,80

24,08

4,82

2,00

0,17

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

4,82
3,80
0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
IC 04.08

u

POLSADOR ANALOGIC
Subministre e instal.lació de Polsador analògic rearmable amb aïllador Polsador de tipus rearmable amb aïllador. Incorpora tapa de protecció opcional. Disposa de clau per a prov a de manteniment. Connex ió a dos fils sense polaritat. Alimentació directa al llaç. Connex ió mitjançant regletes ex traïbles, facilitat de connex a bornes. Certificat CPD
EN54-11. L'aïllador és un mòdul que protegeix el sistema de curtcircuits en el llaç, la sev a funció és desconnectar
el tram de llaç comprès entre els 2 aïlladors més pròx ims al curtcircuït, permetent que la resat del llaç funcioni correctament.

mt41pig560

1,000 Ud

Polsador de alarma analógic direccionable de rearme manual con

35,31

35,31

mo006

0,621 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

14,95

mo105

0,621 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

12,82

%0200

0,631 %

Medis aux iliars

2,00

1,26

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

27,77
35,31
1,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

64,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
IC 04.09

u

SUPLEMENT MUNTATGE TUB
Suplement per a entrada a tub v ist SETUB-2.0 Suplement de muntatge per a tub v ist dels detectors analògics i conv encionals. Permet la inserció per a 4 conductes de 20 mm.Plàstic ABS blanc. Adaptable a base BCDEVO i BCSENA

MT35AIA020B

4,000 m

Tub v ist ABS 20 mm

0,47

1,88

mo006

0,050 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

1,20

mo105

0,050 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

1,03

%0200

0,041 %

Medis aux iliars

2,00

0,08

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

2,23
1,88
0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS
IC 04.10

u

SIRENA ANALOGICA
Subministre e instal.lació de Sirena analògica + aïll. IP65 24V amb flash Sirena amb flash direccionable amb aïllador
incorporat per a connex ió directa al llaç. Baix consum. 32 tons i 3 v olums configurables (Baix , Mitjà, Alt). Potència
acústica 76 dBA a 117 dBA depenent del to seleccionat. Ocupa una adreça al llaç. Color v ermell. Ús d'interior i ex terior. IP65. Base alta per a entrada de tub v ist. Dimensions: 100 x 75 mm

mt41pig140

1,000 Ud

Sirena electrònica, color v ermell, per muntatge interior

81,04

81,04

mo006

0,621 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

14,95

mo105

0,621 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

12,82

%0200

1,088 %

Medis aux iliars

2,00

2,18

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

27,77
81,04
2,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

110,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
IC 04.11

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

MODUL ANALOGIC
Subministre e instal.lació de Mòdul Analògic de 2 Entrades 2 Sortides de Relé lliure de tensió El mòdul proporciona
2 entrades tècniques i 2 sortides de relés lliures de tensió, les entrades poden ser usades per a la superv isió de
qualsev ol esdev eniment que es v ulgui tenir controlat, i les sortides poden es usades com un interruptor d'un circuit
perifèric al sistema de detecció de incendi. En tots els casos els mòduls actuen de forma independent, sent possible assignar maniobres específiques a cadascuna de les entrades i sortides. Els mòduls s'alimenten directament
des del llaç.Les entrades tècniques poden ser configurables mitjançant micro interruptor depenent si es v ol controlar
una entrada NC o NA. També es pot configurar la superv isió o no superv isió de l'entrada tècnica.

mt35sol010mm

1,000 Ud

Módul analògic

63,05

mo009

0,202 h

Oficial 1ª instal·lador

24,08

63,05
4,86

mo108

0,202 h

Ajudante instal·lador

20,65

4,17

%0200

0,721 %

Medis aux iliars

2,00

1,44

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

9,03
63,05
1,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

73,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
IC 04.12

u

FONT D'ALIMENTACIO
Subministre e instal.lació de Font d'alimentació commutada superv isada 24V 2,5A Font d'Alimentació superv isada
muntada en caix a metàl·lica. Corrent màx 2, 5A a 27,6V. Dimensions (Amp x Al x F): 383 x 408 x 97 mm . Necessita 2 bateries de 12V-7A (no incl)

mt41ing140h

1,000 Ud

Font d' alimentació, sortida de 2,5 A a 24 V,

167,00

167,00

mo006

1,500 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

36,12

mo105

1,250 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

25,81

%0200

2,289 %

Medis aux iliars

2,00

4,58

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

61,93
167,00
4,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

233,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
IC 04.13

u

BATERIA 12 V
Subministre e instal.lació de Bateria 12V 7Ah. Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energiv m. Especificacions: Voltatge: 12 Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides: 151X65X101mm

mt41ing120d

1,000 Ud

Batería recarregable de plom-ácid de 12 V y 7,2 Ah, de 150x 94x 65

21,10

21,10

mo006

0,025 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

0,60

mo105

0,025 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

0,52

ECOTAXA

1,000 u

Ecotax a

0,06

0,06

%0200

0,223 %

Medis aux iliars

2,00

0,45

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,12
21,10
0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
IC 04.15

m

CABLEJAT ELECTRIC
Subministre e instal.lació de Cable RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5

mt40cfr010bc

1,000 m

Conductor FTP categoria 6

1,53

1,53

mo001

0,019 h

Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.

24,08

0,46

mo056

0,019 h

Ajudant instal·lador de telecomunicacions.

20,65

0,39

%0200

0,024 %

Medis aux iliars

2,00

0,05

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

0,85
1,53
0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

13 de julio de 2018

Pàgina

14

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

IC 04.16

m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CABLEJAT DETECCIO
Subministre e instal.lació de Cable detecció d'Incendi 2x 1,5 mm2 Resistent al Foc taropnja (rotlles 100m) CPR Cca
Mànega flex ible apantallada i Trenada lliure d'halògens,Altament resistent al foc durant 90 '(AS +) PH90, segons
EN50200. Conductor Coure Polit flex ible Classe 5 segons la norma EN 60228. Aïllament: Silicona CR1 Vulcanizable i Ceramizante al foc. Colors Vermell i Negre. Reunit amb <de 25 v oltes / m Pantalla Cinta d'alumini My lar al
conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connex ió a terra. Coberta ex terior: Poliolefina EVA LSZH
(AS) ignífuga Color ex terior: Taronja. Rmax <13.3 Ù / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF

mt35cun020c

1,000 m

Cable 2x 1,5 mm2

1,40

1,40

mo006

0,025 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

0,60

mo105

0,025 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

0,52

%0200

0,025 %

Medis aux iliars

2,00

0,05

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,12
1,40
0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
IC 04.17

m

TUB COARRUGAT FLEXIBLE
Subministre e instal.lació de Tub corrugat flex ible M-25 LSOH amb guía

mt35aia020c

1,000 m

Tub corbable de PVC, transv ersalment elàstic, coarrugat, forr

0,61

mt40iv a030

1,200 m

Fil guía de polipropilè de 3 mm de diàmetre.

0,17

0,61
0,20

mo001

0,020 h

Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.

24,08

0,48

mo056

0,025 h

Ajudant instal·lador de telecomunicacions.

20,65

0,52

%0200

0,018 %

Medis aux iliars

2,00

0,04

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,00
0,81
0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
IC 04.18
TRETT

u
1,000

MANAGUET UNIÓ
Subministre e instal.lació de Maneguet unió corrugat flex ible M20 PVC
MANAGUET UNIO

1,36

1,36

Materials.................................................................

1,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
IC 04.19

m

TUB RIGIT PVC
Subministre e instal.lació de Tub rígid PVC M-20

MT35AIA020B

4,000 m

Tub v ist ABS 20 mm

0,47

1,88

mo006

0,115 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

2,77

mo105

0,050 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

1,03

%0200

0,057 %

Medis aux iliars

2,00

0,11

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

3,80
1,88
0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
IC 04.20
SDFSD

u
1,000

SUPORT
Subministre e instal.lació de SUPPORT P/ TUBE M20 RIGIDE/FLEXIBLE
SUPORT

0,69

0,69

Materials.................................................................

0,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

IC 04.21
YUIYUI

u
1,000

PREU

SUBTOTAL

1,00

1,00

IMPORT

MANGUITO UNIO
Subministre e instal.lació de MANGUITO UNION EN T M-20 INSPE
MANGUITO UNIO

Materials.................................................................

1,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS
IC 04.22

u

CAIXA ESTANCA
Subministre e instal.lació de Caix a de connex ió. Certificació CE. Caix a estanca 80x 80x 44 mm. Tapa de tancament a pressió. Amb 5 cons de mètrica 25. Grau IP54.

mt35amc905h

1,000 Ud

Caix a de distribució de plástic, per empotrar, modular, con gr

mo003

0,180 h

Oficial 1ª electricista.

%0200

0,088 %

Medis aux iliars

4,50

4,50

24,08

4,33

2,00

0,18

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

4,33
4,50
0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS
IC 04.23

u

CENTRAL INCENDIS CONVENCIONAL
Subministre e instal.lació de Central d'incendi conv encional de 3 zones de detecció + 1 zona d'ex tinció La Central
conv encional d'ex tinció és una solució compacta per a un sistema de detecció i ex tinció. Composta per dos blocs,
un bloc de detecció i un bloc d'ex tinció. El bloc de detecció disposa de tres zones conv encionals, el bloc d'ex tinció
consta de les funcions pròpies d'un sistema d'ex tinció d'un risc. Inclou el control de l'activ ació de l'ampolla i del rètol, aix í com el control manual del procés d'ex tinció. També permet la superv isió de l'ampolla d'ex tinció i indica
l'estat del procés d'ex tinció mitjançant dues sortides de sirenes. Control de l'àrea mitjançant la v igilància de la porta
del recinte i el control de la v entilació. Panell frontal de la central amb indicadors de l'estat del sistema, un v isualitzador del compte enrere fins a l'activ ació de l'ex tinció i dos selectors per commutador de clau per a la manera de
funcionament i el bloqueig.

mt41pig010b

1,000 Ud

Central de detecció automàtica d' incendis, conv encional, micr

mt41rte030c

2,000 Ud

Batería de 12 V y 7 Ah.

mt41pig012

1,000 Ud

Módul de superv isió de sirena o campana.

mt41pig014b

1,000 Ud

mo006
mo105
%0200

323,00

323,00

20,86

41,72

4,75

4,75

Módul de maniobra de 5 relés.

25,27

25,27

1,490 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

35,88

1,490 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

30,77

4,614 %

Medis aux iliars

2,00

9,23

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

66,65
394,74
9,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

470,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
IC 04.24

u

BATERIA 12 V
Subministre e instal.lació de Bateria de Plom-Àcid 7 Ampers / 12 Volts Energiv m. Especificacions: Voltatge: 12
Volts Capacitat: 7 Ampers Pes: 1.970 Grams. Mides: 151X65X101mm

mt41ing120d

1,000 Ud

Batería recarregable de plom-ácid de 12 V y 7,2 Ah, de 150x 94x 65

21,10

21,10

mo006

0,025 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

0,60

mo105

0,025 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

0,52

ECOTAXA

1,000 u

Ecotax a

0,06

0,06

%0200

0,223 %

Medis aux iliars

2,00

0,45

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,12
21,10
0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

IC 04.26

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

POLSADOR D'ATURADA
Subministre e instal.lació de Polsador d'aturada d'ex tinció rearmable. Color blau. Amb clau de prov a, muntatge en
superfície. Inclou tapa de protecció. Utilització a interior. Inclou resistència de 100 Ohm -2w . Dimensions 98x 98x 48
mm. Certificat CPR EN54-11

mt41ing200a

1,000 Ud

Polsador d'aturada / disparament, de plástico ABS color gris, d

21,40

21,40

mo006

0,062 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

1,49

mo105

0,062 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

1,28

%0200

0,242 %

Medis aux iliars

2,00

0,48

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

2,77
21,40
0,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
IC 04.27

u

POLSADOR DE DISPARAMENT
Subministre e instal.lació de Polsador de disparament d'ex tinció rearmable. Color groc. Amb clau de prov a, muntatge en superfície. Inclou tapa de protecció. Utilització a interior. Inclou resistència de 100 Ohm -2w . Dimensions
98x 98x 48 mm. Certificat CPR EN54-11

mt41ing200a

1,000 Ud

Polsador d'aturada / disparament, de plástico ABS color gris, d

21,40

21,40

mo006

0,062 h

Oficial 1ª instal·lador de x arx es i equips detecció i seguretat

24,08

1,49

mo105

0,062 h

Ajudant instal·lador de x arx es i equips de detecció i seguretat.

20,65

1,28

%0200

0,242 %

Medis aux iliars

2,00

0,48

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

2,77
21,40
0,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
IC 04.28

u

CARTELL D'EXTINCIO
Subministre i instal.lació de Cartell d'ex tinció i ev acuació segons plànols

mt41sny 020t

1,000 Ud

Placa de seny alització de medis de ev aqüació, de poliestiré

mt41sny 100

1,750 Ud

Material aux iliar per a la fix ació de placa de seny alizació.

mo113

0,450 h

Peó ordinari construcció.

%0200

0,243 %

Medis aux iliars

15,00

15,00

0,30

0,53

19,47

8,76

2,00

0,49

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

8,76
15,53
0,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
IC 04.29
IUJKH

u
1,000

DISPOSICIÓ DEL SERVEI
Disposició del serv ei i material aux iliar.
DISPOSICIÓ DEL SERVEI

1.229,58

1.229,58

Materials.................................................................

1.229,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.229,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

APARTAT IC 05 ALTRES
IC 05.01

RJFGJVXCNBV

u

1,000

CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS
Certificació de la instal.lació contra-incendis (ruix adors + BIES + Detecció i alarma + ex tintors) signat per instal.lador
autoritzat.
CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS

1.000,00

1.000,00

Materials.................................................................

1.000,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL EUROS
IC 05.02

u

COLLARINS INTUMESCENTS PER CANONADES
Subministre i instal.lació de collarins intumescents per canonades de baix ants d'aigües pluv ials i fecals.

mt41phi010a

0,250 Ud

Cartutx de 310 ml de segellant acrílic amb propietats ignífuga

12,16

3,04

mt41phi100a

1,000 Ud

Abraçadora intumescent amb propietats ignífugues, per tubería

53,96

53,96

mt26ahi113a

4,000 Ud

Ancoratge mecànic amb cargol

mo020

0,375 h

Oficial 1ª construcció.

%0200

0,668 %

Medis aux iliars

0,27

1,08

23,30

8,74

2,00

1,34

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

8,74
58,08
1,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

68,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL EL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
APARTAT 01.01 Conductors
C001.02

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x16+16 LLiure d'halogens
Subministrament, instal.lació i connex ionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de
secció 4x 16 + 16 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubulat, incloent els terminals, les connex ions, els
tubulars, i els conductors acitius i de protecció.

mt35aia090ae

1,000 m

Tub rígid de PVC, roscable, corbable en calent,color negre

1,40

1,40

mt35cun010f1

1,000 m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x 16+16 LLiure
d'halogens

4,50

4,50

mt35w w w 010

0,200 Ud

Material aux iliar per instal·lacions elèctriques.

1,48

0,30

mo003

0,145 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

3,49

mo102

0,145 h

Ajudant electricista.

20,65

2,99

%0200

0,127 %

Medis aux iliars

2,00

0,25

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

6,48
6,20
0,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
C001.15

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x2'5+2'5 LLiure d'halogen
Subministrament, instal.lació i connex ionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de
secció 4x 2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de tub de ferro, incloent els terminals, les
connex ions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.

mt35aia090ad

1,000 m

Tub rígid de PVC, roscable, corbable en calent,color negre

1,40

1,40

mt35cun010e1

1,000 m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x 2'5+2'5 LLiure
d'halogen

0,65

0,65

mt35w w w 010

0,200 Ud

Material aux iliar per instal·lacions elèctriques.

1,48

0,30

mo003

0,070 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

1,69

mo102

0,070 h

Ajudant electricista.

20,65

1,45

%0200

0,055 %

Medis aux iliars

2,00

0,11

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

3,14
2,35
0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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Pàgina

18

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
C001.16

QUANTITAT UD RESUM
m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x2'5+2'5 LLiure d'halogen
Subministrament, instal.lació i connex ionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de
secció 2x 2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de tubulat, incloent els terminals, les connex ions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.

mt35aia090ae

1,000 m

Tub rígid de PVC, roscable, corbable en calent,color negre

1,40

1,40

mt35cun010g1

1,000 m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x 1'5+1'5 LLiure
d'halogen

0,25

0,25

mt35w w w 010

0,200 Ud

Material aux iliar per instal·lacions elèctriques.

1,48

0,30

mo003

0,030 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

0,72

mo102

0,030 h

Ajudant electricista.

20,65

0,62

%0200

0,033 %

Medis aux iliars

2,00

0,07

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,34
1,95
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
C001.17

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x1'5+1'5 LLiure d'halogen
Subministrament, instal.lació i connex ionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de
secció 2x 1'5+1'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de safata o de tub de ferro, incloent els terminals, les
connex ions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.

mt35aia090af

1,000 m

Tub rígid de PVC, roscable, corbable en calent,color negre

1,10

1,10

mt35cun010g1

1,000 m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x 1'5+1'5 LLiure
d'halogen

0,25

0,25

mt35w w w 010

0,200 Ud

Material aux iliar per instal·lacions elèctriques.

1,48

0,30

mo003

0,030 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

0,72

mo102

0,030 h

Ajudant electricista.

20,65

0,62

%0200

0,030 %

Medis aux iliars

2,00

0,06

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,34
1,65
0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINC CÈNTIMS
C001.19

m

Conductor FTP categoria 6
Subministrament, instal.lació i connex ionat de conductor de FTP de categoria 6, per la instal.lació desde rack a
cada presa RJ-45, incloent els tubulars, fix acions i altres.

mt40cfr010bc

1,000 m

Conductor FTP categoria 6

1,53

1,53

mo001

0,028 h

Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.

24,08

0,67

mo056

0,028 h

Ajudant instal·lador de telecomunicacions.

20,65

0,58

%0200

0,028 %

Medis aux iliars

2,00

0,06

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

1,25
1,53
0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
C001.10

mt35ttc010c

m

1,000 m

Conductor Cu nu,1x50mm2, soterrat
Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 50 mm2, soterrat per la rasa d'entrada de la Línea de Deriv ació Indiv idual, incloent les connex ions, (a justificar)
Conductor Cu nu,1x 50mm2, soterrat

mt35w w w 020

0,130 Ud

Material aux iliar per instal·lacions de pressa de terra.

mo003

0,150 h

Oficial 1ª electricista.

%0200

0,094 %

Medis aux iliars

5,60

5,60

1,15

0,15

24,08

3,61

2,00

0,19

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

3,61
5,75
0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
C001.11

QUANTITAT UD RESUM
m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Safata
Subministrament i col.locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, instal.lat superficialment a
sobre de les safates per a la posada a terres de la instal.lació, i d'enllaç entre els quadres secundaris, incloent les
connex ions.

mt35ttc010b

1,000 m

Conductor Cu nu,1x 35mm2,munt.superf. Safata

4,65

4,65

mt35w w w 020

0,150 Ud

Material aux iliar per instal·lacions de pressa de terra.

1,15

0,17

mo003

0,170 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

4,09

%0200

0,089 %

Medis aux iliars

2,00

0,18

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

4,09
4,82
0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS
C001.12

u

Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter
Subministrament i col.locació de piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard,
de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clav ada a terra, unida amb el conductor despullat de posada a
terres mitjançant soldadura aluminotèrmica (a justificar)

mt35tte010b

1,000 Ud

Piqueta connex .terra
acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav .ter

43,59

43,59

mt35tta040

1,000 Ud

Grapa abarcón per connex ió de pica.

1,00

1,00

mt35w w w 020

1,000 Ud

Material aux iliar per instal·lacions de pressa de terra.

1,15

1,15

mo003

0,150 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

3,61

mo102

0,150 h

Ajudant electricista.

20,65

3,10

%0200

0,525 %

Medis aux iliars

2,00

1,05

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

6,71
45,74
1,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

53,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
06.02.2

pa

instal.lacio interior de fontaneria
Subministrament, instal.lació i connex ionat de la instal.lació de fontaneria, d'acord amb la documentació grafica adjunta, incloent;
- Instal.lació d'entrda soterrada amb canonada de polietilè soterrat de 32 mm de diàmetre.
- Intal.lació interior amb canonada de polietilè reticular de 32 mm.
- conjunt de v aluv ules .
- Connex ió de les dues piques.

mt01ara010

1,020 m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

12,02

12,26

mt10hmf010Mp

4,080 m³

Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.

60,63

247,37

MT37TPS430C

33,000 u

Material aux iliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,34

11,22

MT37TPS030CG

16,000 m

Tubo multicapa de polietileno de alta densidad/aluminio/polietil

4,12

65,92

MT37TPU010DC

17,000 m

7,37

125,29

48,54

388,32

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diám

mq01ex n020b

8,000 h

Retroex cav adora hidráulica sobre pneumàtics, de 115 kW.

mq04dua020b

0,530 h

Dumper de descàrrega frontal de 2 t de carrega útil.

mo008

9,27

4,91

24,08

337,12

14,000 h

Oficial 1ª llauner.

mo107

8,750 h

Ajudant llauner.

20,65

180,69

mo113

10,500 h

Peó ordinari construcció.

19,47

204,44

mo041

10,500 h

Oficial 1ª construcció d' obra civ il.

23,30

244,65

%0200

18,222 %

Medis aux iliars

2,00

36,44

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

966,90
393,23
462,06
36,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.858,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

APARTAT 01.02 Canalitzacions
EL 02.02

ml

CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSSIC PER ENLLUMENAT ( 3 metres)
Subministre e instal.lació de carril trifássic univ ersal per suspendre en forjat, de la marca comercial LAMP (o similar) fabricat en ex trusió d'alumini, de 3 metres de longitud de 3 circuits independents més el neutre i presa de terres, de color negre, suspès amb cable d'acer, incloent les subjeccions i unions amb altres carrils.

mt34ctg400c

1,000 Ud

Material aux iliar per muntatge i subjecció a l'obra de carril el

18,83

18,83

mt34ctg010f

0,330 m

Carril trifàssic electrificat per enllumenat de 3 metres

73,00

24,09

mo003

0,400 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

9,63

mo102

0,350 h

Ajudant electricista.

20,65

7,23

%0200

0,598 %

Medis aux iliars

2,00

1,20

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

16,86
42,92
1,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
EL 02.03

ml

CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSSIC PER ENLLUMENAT ( 2 metres)
Subministre e instal.lació de carril trifássic univ ersal per suspendre en forjat, de la marca comercial LAMP (o similar) fabricat en ex trusió d'alumini, de 2 metres de longitud de 3 circuits independents més el neutre i presa de terres, de color negre, suspès amb cable d'acer, incloent les subjeccions i unions amb altres carrils.

mt34ctg400c

1,000 Ud

Material aux iliar per muntatge i subjecció a l'obra de carril el

18,83

18,83

MT34CTG010F2M

0,500 m

Carril trifàssic electrificat per enllumenat de 2 metres

68,00

34,00

mo003

0,400 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

9,63

mo102

0,350 h

Ajudant electricista.

20,65

7,23

%0200

0,697 %

Medis aux iliars

2,00

1,39

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

16,86
52,83
1,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

71,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS
EL 02.04

u

CANAL METAL.LICA SEGA SENSE TAPA (300x100) mm
Subministre e instal.lació de canal metàl.lica opaca cega, sense tapa, de (300 x 100) mm, incloent les subjeccions
i suportacions, totalment instal.lada i col.locada segons els planells adjunts.

mt35ait030fr

1,000 m

Safata perforada d' acer galv anitzada, de 300x 10 mm,

55,00

55,00

mo003

0,650 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

15,65

mo102

0,650 h

Ajudant electricista.

20,65

13,42

%0200

0,841 %

Medis aux iliars

2,00

1,68

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

29,07
55,00
1,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

85,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

13 de julio de 2018

Pàgina

21

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

APARTAT 01.03 Lluminàries
I001.01

u

LLuminària de Superficie Nix IP-65 1x58 w
Subministrament i col.locació de lluminària de superfície amb grau de protecció IP-65, model Nix de troll o similar,
amb pantalla fluorescent de 58 W, reflector de x apa d'acer esmeltat i difusor de metacrilat amb equip electrònic i
precablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització.

mt34ode470qe

1,000 Ud

Lluminària linial, de 1186x 85x 85 mm, per 2 làmpares fluorescent

40,10

40,10

mt34tuf010g

2,000 Ud

Tub fluorescent T5 de 54 W.

6,21

12,42

mo003

0,251 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

6,04

mo102

0,251 h

Ajudant electricista.

20,65

5,18

%0200

0,637 %

Medis aux iliars

2,00

1,27

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

11,22
52,52
1,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

65,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb UN CÈNTIMS
EH6EMERG1

u

LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, SUPERFICIE
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aprox imat 260 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastada a fals sostre. SAGELUX CLASSICA CL-250 NP FL6W (o similar equiv alent).

mt34aem010e

1,000 Ud

Lluminària d' emergència, amb tub linial fluorescent, 6 W - G5,

98,00

98,00

mo003

0,450 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

10,84

mo102

0,450 h

Ajudant electricista.

20,65

9,29

%0200

1,181 %

Medis aux iliars

2,00

2,36

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

20,13
98,00
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

120,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
I001.02

u

LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, EN CARRIL
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aprox imat 260 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastada a fals sostre. SAGELUX CLASSICA CL-250 NP FL6W (o similar equiv alent)

mt34aem010e

1,000 Ud

Lluminària d' emergència, amb tub linial fluorescent, 6 W - G5,

98,00

98,00

mo003

0,400 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

9,63

mo102

0,400 h

Ajudant electricista.

20,65

8,26

%0200

1,159 %

Medis aux iliars

2,00

2,32

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

17,89
98,00
2,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

118,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
EG73DETWC

u

INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A ENCA
Interruptor detector de mov iment, de tipus univ ersal,de supeficie, 360º detecció i 230 V de tensió d'alimentació, amb
ajust temps de desconnex ió, amb sensibilitat lumínica d'activ ació, preu mitjà.
ORBIS DICROMAT (o similar equiv alent)
Inclou part proporcional de cablejat i canalització.

mt34crg030a

1,000 Ud

Interruptor detector de mov iment, de tipus univ ersal, per a enca

117,00

117,00

mo003

0,250 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

6,02

mo102

0,250 h

Ajudant electricista.

20,65

5,16

%0200

1,282 %

Medis aux iliars

2,00

2,56

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

11,18
117,00
2,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

130,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

13 de julio de 2018

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
I001.03

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

LLuminaria suspesa entrada
Subministrament i col.locació de lluminària suspesa del model FIL de LAMP (o similar equiv alent), de 1'5 metres
de llargaria, amb reflector de x apa d'acer esmeltat i difusor de metacrilat amb equip electrònic i precablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització, i unions.

mt34ode470ba

1,000 Ud

Lluminària linial, de 1486x 85x 85 mm, per a 1 làmpara fluorescent

mt34tuf010f

1,000 Ud

Tub fluorescent T5 de 49 W.

59,50

59,50

6,21

mo003

0,251 h

6,21

Oficial 1ª electricista.

24,08

mo102

6,04

0,251 h

Ajudant electricista.

20,65

%0200

5,18

0,769 %

Medis aux iliars

2,00

1,54

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

11,22
65,71
1,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

78,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
I001.04

u

LLuminaria suspesa sala audiovisual
Subministrament i col.locació de lluminària decorativ a suspesa, amb la làmpada v ista penjada del cablejat, incloent
el cablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització. Mod. Tubular de Troll o similar.

mt34lam050Caf

1,000 Ud

Lluminària suspesa tipus Dow nlight, de 320 mm de diàmetre

mt34lhb010g

1,000 Ud

Làmpada de halogenurs metàl·lics elipsoidal HIE, de 70 W.

20,00

20,00

6,00

mo003

0,251 h

6,00

Oficial 1ª electricista.

24,08

mo102

6,04

0,251 h

Ajudant electricista.

20,65

%0200

5,18

0,372 %

Medis aux iliars

2,00

0,74

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

11,22
26,00
0,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

37,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
I001.05

u

Campana metàl.lica suspesa
Subministrament i col.locació de campana metàl.lica suspesa, amb la làmpada tipus led, incloent el cablejat.
Inclou part proporcional de cablejat i canalització. Mod.Saturn de Troll o similar

mt34lam050Gbo

1,000 Ud

Campana metàl.lica suspesa

90,00

90,00

mt34lhb010k

1,000 Ud

Làmpada de halogenurs metàl·lics bipin HIT, de 70 W.

25,00

25,00

mo003

0,251 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

6,04

mo102

0,251 h

Ajudant electricista.

20,65

5,18

%0200

1,262 %

Medis aux iliars

2,00

2,52

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

11,22
115,00
2,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

128,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

I001.06

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Projector en carril
Subministrament i col.locació de projector amb lluminaris tipo LED a col.locar en carril d'enllumenat.
Inclou els accessoris i unions. Mod. Imag de Lamp o similar

mt34ode560cc

1,000 Ud

Projector orientable per carril electrificat trifàsic, de 85

mt34lha010g

1,000 Ud

Làmpada halógena QT 12 de 75 W.

mo003

0,501 h

mo102
%0200

130,00

130,00

9,77

9,77

Oficial 1ª electricista.

24,08

12,06

0,501 h

Ajudant electricista.

20,65

10,35

1,622 %

Medis aux iliars

2,00

3,24

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

22,41
139,77
3,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

165,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

APARTAT 01.04 Quadres
Q00008

u

Ninxol d'obra civil per la CS, CGP i Equip de mesura
Construcció d'un mòdul d'obra civ il per a l'ubicació de l'equip de mesura, la Caix a Genaral de Protecció i la Caix a
de seccionament, amb la instal.lació de dos tubulars de 160 mm de diàmetre a 70 centímetres de fondària, portes
metàl.liques amb v entilació, pany "gis de company ia", ect, segons les especificacions dels planols adjunts

MT47HPH010A

1,000 ut

Ninx ol d'obra civ il per la CS, CGP i Equip de mesura

1.900,00

1.900,00

mt35cgp040h

2,000 m

Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre ex terior i 3,2

5,44

10,88

mt35cgp100

1,000 Ud

Peana prefabricada de formigó armat per ubicació de 1 ó 2 ca

63,11

63,11

mt35cgp101

4,000 Ud

Joc de perns metàl·lics d' ancoratge per subjecció d' armari

10,97

43,88

mt35w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar per instal·lacions elèctriques.

MT26RPA014CN

2,000 ut

Porta de registre per instal·lacions

mo020

9,000 h

mo113

9,000 h

mo003

1,48

1,48

156,42

312,84

Oficial 1ª construcció.

23,30

209,70

Peó ordinari construcció.

19,47

175,23

1,500 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

36,12

mo102

1,500 h

Ajudant electricista.

20,65

30,98

%0200

27,842 %

2,00

55,68

Medis aux iliars

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

452,03
2.332,19
55,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.839,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
Q00001

u

Caixa General de Protecció
Subministrament i col·locació de la Caix a General de Protecció amb fussibles de 100 ampers, instal.lada en un
mòdul junt amb la Caix a de seccionament.

mt35cgp010k

1,000 Ud

Caix a de protecció i mesura CPM2-D4, de fins 63 A d' intensitat

445,00

445,00

mt35cgp040h

3,000 m

Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre ex terior i 3,2

5,44

16,32

mt35cgp040f

1,000 m

Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre ex terior i 3,2

3,73

3,73

mt35cgp100

1,000 Ud

Peana prefabricada de formigó armat per ubicació de 1 ó 2 ca

63,11

63,11

10,97

10,97

mt35cgp101

1,000 Ud

Joc de perns metàl·lics d' ancoratge per subjecció d' armari

mt35w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar per instal·lacions elèctriques.

mo020

1,243 h

mo113
mo003

1,48

1,48

Oficial 1ª construcció.

23,30

28,96

1,243 h

Peó ordinari construcció.

19,47

24,20

0,621 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

14,95

mo102

0,621 h

Ajudant electricista.

20,65

12,82

%0200

6,215 %

Medis aux iliars

2,00

12,43

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

80,93
540,61
12,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

633,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

Q000024

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Equip de mesura
Subministrament i col·locació de l’armari de comptadors, essent un conjunt de mesura tipus “TMF-1”, amb comptador multifunció v erificat pels laboratoris de la company ia distribuidora del serv ei, totalment instal.lat i en funcionament.

mt35con050a

1,000 Ud

Módul d' interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homo

92,00

mt35con080

1,000 Ud

Módul de embarrat general, homologat per l' empresa suministr

85,00

92,00
85,00

mt35con070

1,000 Ud

Módul de fussibles de seguretat, homologat per l' empresa sumin

55,00

55,00

mt35con040b

1,000 Ud

Módul de serv eis generals amb módul de fraccionamient i se

75,00

75,00

mt35con010a

1,000 Ud

Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, homologado

54,00

54,00

mt35con010b

1,000 Ud

Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado

75,13

75,13

mt35con020

1,000 Ud

Módul de rellotge commutador per doble tarifa, homologat

45,00

45,00

mt35con060

1,000 Ud

Módul de borns de sortida i posta a terra, homologat

65,00

65,00

mt35w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar per instal·lacions elèctriques.

1,48

1,48

mo003

2,500 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

60,20

mo102

2,500 h

Ajudant electricista.

20,65

51,63

%0200

6,594 %

Medis aux iliars

2,00

13,19

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

111,83
547,61
13,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

672,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
Q000025
DFDGFFD

u
1,000

Caixa de Comprovació de Terres
Subministrament i col·locació de caix a de comprov ació de terres.
Caix a de Comprov ació de Terres

72,36

72,36

Materials.................................................................

72,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

72,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
Q00002

u

Quadre General de Distribució
Subministrament, col·locació, anclatge i connex ionat d'armari pefabricat en x apa d'acer, per muntatge sobre bancada, amb portes transparents i bastidor intern abatible amb bisagres tipo PRISMA PLUS P de SHNEIDER o similar.
El quadre es subministrarà complert, corresponent al QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ, d'acord amb les
prescripcions del planell adjunt amb tot el seguit d'equips i elements de protecció, maniobra i mesura allà indicats,
tals som interruptors automàtics magnetotèrmics, diferencials, ect, de fabricació SCHNEIDER o similar, i amb les
plaques indicadores dels circuiïts, la codificación interna de cada component i el cablejat.
El quadre ha de disposar de la barra de posada a terres, embarrats generals amb pletina de coure, instrumenmtació digital, il.luminació interior, regletes de borns, i les prov es de recepció i en obra.
Cal dir que caldrà deix ar la prev isió d'espai disponible del 15 %.

mt35cgp020hi

1,000 Ud

Quadre prefabricat de x apa d'acer. Incl prot.elèct i connex ions

4.553,00

4.553,00

mt35cgp040h

3,000 m

Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre ex terior i 3,2

5,44

16,32

mt35cgp040f

3,000 m

Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre ex terior i 3,2

3,73

11,19

mt26cgp010

1,000 Ud

Marc i porta tipus Prisma Plus P de Schneider o similar

110,00

110,00

mt35w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar per instal·lacions elèctriques.

1,48

1,48

mo020

0,373 h

Oficial 1ª construcció.

23,30

8,69

mo113

0,373 h

Peó ordinari construcció.

19,47

7,26

mo003

0,621 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

14,95

mo102

0,621 h

Ajudant electricista.

20,65

12,82

%0200

47,357 %

2,00

94,71

Medis aux iliars

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

43,72
4.691,99
94,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

4.830,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

APARTAT 01.05 Unitats terminals
T001.01

MT33GBG118P

u

12,000 u

Conjunt polsadors per enceses enllumenat carrils
Suministre i instal·lació de conjunt de caix a amb 12 polsadors lluminosos per l'encesa de les lluminàries dels carrils trifàssics.
Inclou part proporcional de cablejat (multifilar fins a quadre elèctric) i canalització.
Interruptor per encesa

19,00

228,00

mt33cmg030a

1,000 Ud

Caix a univ ersal d' un element, per col·locar en superfície

35,00

35,00

mo003

0,650 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

15,65

%0200

2,787 %

Medis aux iliars

2,00

5,57

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

15,65
263,00
5,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

284,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
T001.02

u

Commutador-Interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 Ampers
Subministrament i col·locació commutador - interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 ampers, 230 v olts, model PLEXO Ref.91605 de la marca LEGRAND o similar equiv alent amb tots els elements de fix ació i connex ionat necessaris per la sev a instal·lació,

mt33gbg207a

1,000 Ud

Commutador estanc, amb grau de protecció IP 55 segons IEC 6043

18,00

18,00

mo003

0,312 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

7,51

%0200

0,255 %

Medis aux iliars

2,00

0,51

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

7,51
18,00
0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
T001.03

u

Presa de corrent schuko de 16 Ampers
Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra de 16 ampers
, 230 v olts, de la seria LIGHT TECH de BTICINO o similar equiv alent, inclòs caix a univ ersal, mecanisme, suport i
placa metàl·lica, amb tots els elements de fix ació i connex ionat necessaris per la sev a instal·lació.

mt33gag950a

1,000 Ud

Marc embellidor per un element, gama alta, de color blanc.

21,00

21,00

mt33cmg010a

1,000 Ud

Caix a univ ersal d' un element, per encastar, de plástic ABS

0,21

0,21

mo003

0,237 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

5,71

%0200

0,269 %

Medis aux iliars

2,00

0,54

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

5,71
21,21
0,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PUNTTREBALL

u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Punt de treball - torreta
Suministre i instal·lació de torreta, a col.locar a sota de la taula del taller didàctics, comprenent;
-. 2 endolls schuko blancs
-. 2 endolls schuko v ermells (sense SAI)
-. 2 preses RJ45
Totalment muntada i en funcionament. Inclou treballs d'obra civ il i canalitzacions necessàries per connectar el punt
de treball amb la instal·lació elèctrica projectada

mt33gbg118a

4,000 Ud

pressa de corrent schuko 16A

MTORRE

1,000 Ut

Torreta de superfície

19,00

76,00

145,00

145,00

mt33gbg700a

2,000 Ud

Press simple, RJ-45 cat. 5e U/UTP, per encastar, gama básic

17,80

35,60

mo003

1,100 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

26,49

%0200

2,831 %

Medis aux iliars

2,00

5,66

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

26,49
256,60
5,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

288,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

APARTAT 01.08 Altres
01.08.01
EWRTEWT

pa
1,000

Concertació del subministre elèctric
Sol.licitud de concertació del subministre elèctric, a pagar a la company ia distribuidora d'electricitat.
Concertació del subministre elèctric

2.000,00

2.000,00

Materials.................................................................

2.000,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL EUROS
01.08.02
BBGBB

kw
1,000 u

Contractació del subministre elèctric
Contractació del subministre elèctric amb la company ia comercialitzadora (a justificar).
Contractació del subministre elèctric

16,50

16,50

Materials.................................................................

16,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.08.03
DSFHFBXCVBC

pa
1,000 u

Butlletins instal.lació elèctrica
Butlletins de la instal.lació elèctrica signats per instal.lador autoritzat
Butlletins instal.lació elèctrica

250,00

250,00

Materials.................................................................

250,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL ESP INSTAL·LACIONS ESPECIALS
APARTAT MG ESPECIALS
SUBAPARTAT MG1 ALTAVEUS
MG.1

U

Altaveus difusors de sostre
Suministre i instal·lació de altav eu difusor de sostre de (6W).
Inclou part proporcional de suportació, cablejat i canalització necessaria fins a la connex ió.
Totalment instal·lat i en funcionament..

mt40mhm040b

1,000 Ud

Altav eu de 4", 6 W/8 Ohm, per col·locació en fals sostre.

35,00

35,00

mt40mhm041b

2,000 Ud

Caix a d' encastar per altav eu de 4", 7 W/8 Ohm,

2,65

5,30

mt40mhm100

1,000 m

Cable flex ible trenat de 3x 1,5 mm².

0,52

0,52

mt40mhm102

1,500 m

Línia d' alimentació de 2x 0,75 mm².

0,41

0,62
0,29

mt35aia010b

1,000 m

Tub corbable de PVC, coarrugat, de color negre, de 20 mm de diá

0,29

mt40mhm101

2,000 Ud

Caix a de distribució univ ersal amb tapa de registre.

1,17

2,34

mt40w w w 020

2,000 Ud

Material aux iliar per instal·lacions de megafonía.

1,25

2,50

mo003

0,250 h

Oficial 1ª electricista.

24,08

6,02

mo102

0,250 h

Ajudant electricista.

20,65

5,16

%0200

0,578 %

Medis aux iliars

2,00

1,16

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

11,18
46,57
1,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

58,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

SUBAPARTAT MG2 RACK
MG2.1

U

Rack
Suministre i instal·lació de rack mural ubicat a la sala de control segons plànols adjunts de (90x 80x 60) cm.
Totalment instal·lat, connectat, comprov at i en funcionament.

mt40iae100a

1,000 Ud

Armari metàl·lic per recinte modular d'instal·lacions de teleco

mt35cgm041v

1,000 Ud

Caix a de superfície amb porta transparent

20,69

20,69

mt40iae010

1,000 Ud

Regleta per pressa a terra, de 500 mm de longitut, amb conecto

34,65

34,65

mt35ttc010a

3,000 m

Conductor de coure nu, de 25 mm².

1,30

3,90

mt35aia010b

5,000 m

Tub corbable de PVC, coarrugat, de color negre, de 20 mm de diá

0,29

1,45

mt35cun020a

20,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama,

0,41

8,20

mt35cun020b

5,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

0,62

3,10

mt35cgm021abb

1,000 Ud

Interruptor general automàtic (IGA), de 2 móduls, bipolar (2P)

14,08

14,08

mt35cgm029aa

1,000 Ud

Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 móduls,

90,99

90,99

mt35cgm021bbb

1,000 Ud

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 móduls, bipolar (2P

12,66

12,66

mt35cgm021bbb

1,000 Ud

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 móduls, bipolar (2P

12,66

12,66

mt33seg100a

1,000 Ud

Interruptor unipolar, gama bàsica, amb tecla simple i marc de 1

5,84

5,84

mt33seg107a

4,000 Ud

Base d' endoll de 16 A 2P+T, gama básica, amb tapa i marc de 1

6,22

24,88

mt35caj010a

5,000 Ud

Caix a d'encastar univ ersal, enllaç pels 2 costats.

0,17

0,85

mt35caj020a

1,000 Ud

Caix a de deriv ació per encastar de 105x 105 mm, amb grau de pro

1,79

1,79

mt40iae030

1,000 Ud

Portalámparas serie estándar.

1,42

1,42

mt34tuf020n

1,000 Ud

Lámpada fluorescent compacta TC-D de 18 W.

mt34aem010b

1,000 Ud

Lluminària d' emergència, amb tub linial fluorescent, 6 W - G5,

1,000 Ud

Placa d' identificació de 200x 200 mm, resistent al foc

6,45

6,45

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color n

2,17

54,25

mt40iae050
mt35aia090md

25,000 m

1.325,00

1.325,00

4,47

4,47

31,53

31,53

mt40w w w 050

2,000 Ud

Material aux iliar per infraestructura de telecomunicacions.

1,43

2,86

mo001

3,450 h

Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.

24,08

83,08

mo056

3,450 h

Ajudant instal·lador de telecomunicacions.

20,65

71,24

%0200

18,160 %

2,00

36,32

Medis aux iliars

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

154,32
1.661,72
36,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.852,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBAPARTAT MG3 PROJECTORS
MG3.1

U

PROJECTORS
Suministre i instal·lació d'un equip de projecció, incloent:
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x 768).
Tecnologia LCD. Contrast:500:1 Rati de protecció:1.5-1.8:1. Relació
aspecte:4:3. Vida llum:4.000
- Pantall manual enrollable de 3.000x 1.690 mm.
- Modul de connex ió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat, i connex ions.
Totalment instal·lat, connectat, comprov at i en funcionament.

PROY

1,000 ut

Projector

1.050,00

1.050,00

PANT

1,000 ut

MODCON

1,000 ut

Pantalla

640,00

640,00

Modul de connex ió

125,00

SUPORT

1,000 ut

Suport de sostre

89,00

125,00
89,00

mo001

4,000 h

Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.

24,08

96,32

mo056

4,000 h

Ajudant instal·lador de telecomunicacions.

20,65

82,60

%0200

20,829 %

2,00

41,66

Medis aux iliars

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

178,92
1.904,00
41,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.124,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBAPARTAT MG4 SEGURETAT
MG4.1

U

SEGURETAT
Suministre i instal·lació d'instal.lació de seguretat comprenent;
- Central de seguretat.
- 4 detectors v olumètrics anti intrusió.
- Cablejat, configuració i altres.
Totalment instal·lat, connectat, comprov at i en funcionament.

T4SDVXVCX

1,000 u

SEGURETAT

2.653,24

2.653,24

Materials.................................................................

2.653,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.653,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

200,00

200,00

IMPORT

SUBCAPITOL AI INSTAL·LACIÓ AIGUA
APARTAT 06.02 Altres
06.04.2

pa

4GDFBHFCB

1,000

Butlleti instal.lador
Realització del butlleti d'aigua per part de l'instal.lador autoritzat
Butlleti instal.lador

Materials.................................................................

200,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS
06.04.3

pa

GNVBNV

1,000

Contractació subministre d'aigua
Contractació del subministre d'aigua a l'empresa distribuidora d'aigua de la zona (a justificar).
Contractació subministre d'aigua

2.000,00

2.000,00

Materials.................................................................

2.000,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL EUROS

SUBCAPITOL OB03 REVESTIMENTS
OB 03.01

*

m2 PINTAT DE BIGUES DE FUSTA
Pintat de bigues de fusta i ferro amb esmalt sintètic i
rev oltons de guix entre bigues amb pintura tix otròpica
aïllant per treure les taques del sostre, de la sala gran
d'ex posició.

mt27ess120e

0,360 l

Esmalt sintètic satinat per interior a base de resines alcíd

17,65

6,35

mt27plj010a

0,111 l

Imprimació segellador per interior, formulada amb resines alcíd

14,74

1,64

mo038

0,374 h

Oficial 1ª pintor.

23,30

8,71

mo076

0,374 h

Ajudant pintor.

20,68

7,73

%0200

0,244 %

Medis aux iliars

2,00

0,49

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

16,44
7,99
0,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
OB 03.04

*

m2 PROTECCIÓ AL FOC ESTRUCTURA METÀL.LICA
Protecció contra el foc d'estructura metàl·lica
corresponent a jàsseres mitjançant pintura intumescent
de color blanc, aplicació a pistola airless de successiv es
mans fins aconseguir el gruix necessari per obtenir una
estabilitat portant al foc de 90' (R90), amb la garantia de
producte i aplicació realitzat per l'empresa aplicadora.
(No inclou certificat per empresa d'inspecció i control).
Notes: Cal tenir em compte que en gruix os elev ats
l'acabat de la pintura intumescent no és un acabat
uniforme esteticament, com pot ser un esmalt. Acabat
similar a la pell de la taronja.

mt27plj030a

0,125 l

Imprimació selladora de dos components per interior, a base d

15,57

1,95

mt27pw j010a

1,800 kg

Pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color b

14,99

26,98

mo038

0,163 h

Oficial 1ª pintor.

23,30

3,80

mo076

0,163 h

Ajudant pintor.

20,68

3,37

%0200

0,361 %

Medis aux iliars

2,00

0,72

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

7,17
28,93
0,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
OB 03.03

QUANTITAT UD RESUM
*

PREU

SUBTOTAL

1,92

IMPORT

m2 LIJAR I TRACTAMENT DE PROTECCIÓ OXIDACIÓ
Lijar i tractament de protecció de l'estructura metàl.lca contra l'ox idació.

mt27tsd030a

0,250 kg

Imprimació anticorrosiv a, bicomponent, a base de resina epox i,

7,68

mt08lim100

0,150 l

Alcohol metílic, per neteja i decapat superficial de pintur

1,26

0,19

mo038

0,250 h

Oficial 1ª pintor.

23,30

5,83

mo076

0,250 h

Ajudant pintor.

20,68

5,17

%0200

0,131 %

Medis aux iliars

2,00

0,26

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

11,00
2,11
0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
OB 03.05

*

m²

PROTECCIÓ AL FOC BIGUES DE FUSTA
Protecció contra el foc de bigues de fusta mitjançant
pintura intumescent de color blanc, aplicació a pistola
airless de successiv es mans fins aconseguir el gruix
necessari per obtenir una resistència al foc mínima C-s2, d0
Inclòs mà d'obra, proteccions, desplaçaments i mitjans
elev adors..

mt27plj030a

0,270 l

Imprimació selladora de dos components per interior, a base d

15,57

4,20

mt27pw j010a

1,800 kg

Pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color b

14,99

26,98

mo038

0,160 h

Oficial 1ª pintor.

23,30

3,73

mo076

0,160 h

Ajudant pintor.

20,68

3,31

%0200

0,382 %

Medis aux iliars

2,00

0,76

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

7,04
31,18
0,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

38,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
OB 03.008

*

m2 PINTAT AMB VERNÍS DE LES BIGUES DEL CALUSTRE
Lijar i pintar amb v ernís de les bigues de fusta del claustre per tal d'obtindre com a mínim una reacció al foc C-s2,
dO.

mt27baj010a

0,110 l

Varnís a l' aigua per interior, a poro tancat, acav at brillant,

mt27tlr010

0,100 l

Detergent per la neteja de greix os.

mo038

0,100 h

mo076
%0200

21,92

2,41

2,50

0,25

Oficial 1ª pintor.

23,30

2,33

0,030 h

Ajudant pintor.

20,68

0,62

0,056 %

Medis aux iliars

2,00

0,11

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

2,95
2,66
0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
OB 03.06

*

m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior
Enguix at a bona v ista sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

mt28v y e020

0,105 m²

Malla de fibra de v idre teix ida, antiálcalis, de 5x 5 mm de llum

mt09py e010b

0,012 m³

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,89

0,76

0,08
0,95

010A

0,003 m3

Pasta de guix per aplicació en capa fina C6

88,58

0,27

mt28v y e010

0,215 m

Guardav ius de plàstic i/o metall

0,35

0,08

mo033

0,377 h

Oficial 1ª

23,30

8,78

mo071

0,226 h

peó

20,68

4,67

%0200

0,148 %

Medis aux iliars

2,00

0,30

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

13,45
1,38
0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

OB 03.07

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m2 Pintat de parament vertical + horitzontal interior.
Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat.

mt27pfp010b

0,100 l

Imprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa

3,30

0,33

mt27pir020a

0,150 l

Pintura plàstica per interior, a base de copolímers acrílics,

4,70

0,71

mo038

0,100 h

Oficial 1ª pintor.

23,30

2,33

mo076

0,050 h

Ajudant pintor.

20,68

1,03

%0200

0,044 %

Medis aux iliars

2,00

0,09

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

3,36
1,04
0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL SSEE AIGUERA
OB 06.01

*

u

Aigüera
SIC d'aigüera acer inox , 2 cubetes de 600x 490 de la casa Roca o similar amb aix eta cromada de cany alt. P.p.
de rases en paret i posterior tapat i enguix at, sanejament amb tub de PVC diàm 50 i connex ió a l'escomesa de
clav egueram. Totalment instal·lat i en funcionament.

MT30FXS010B

2,000 u

Aigüera d' acer inox idable per instal·lació mural amb peus

MT31GMG030A

2,000 u

Aix eta monomando per aigüera

450,00
48,11

900,00
96,22

MT30IIA030

2,000 u

Clau de regulació de 1/2", per aigüera

12,70

25,40

MT30SIF020A

2,000 u

Sifó botella senzill de 1 1/2"

4,07

8,14

MT36TIT400C

2,000 u

Material aux iliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,62

1,24

MT36TIT010CC

7,350 m

Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
se

4,57

33,59

MT11VAR009

0,180 l

Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y acces

12,22

2,20

MT11VAR010

0,095 l

Adhesiv o para tubos y accesorios de PVC.

18,62

1,77

mt09mor010C

0,250 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5N tipus M5,confeccionat a obra

115,30

28,83

mt09py e010b

0,095 m³

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.

78,89

7,49

010A

0,025 m3

Pasta de guix per aplicació en capa fina C6

88,58

2,21

mq05mai030

9,000 h

Martell pneumàtic.

MO008

6,500 h

Oficial 1ª llauner

MO107

6,500 h

MO020

4,000 h

M0113

4,000 h

%0200

16,056 %

4,08

36,72

24,08

156,52

Ajudant llauner

20,65

134,23

Oficial 1ª construcció

23,30

93,20

Peó ordinari construcció

19,47

77,88

2,00

32,11

Medis aux iliars

Ma d`obra...............................................................
Maquinaria..............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

461,83
36,72
1.107,09
32,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.637,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

13 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

7.126,76

7.126,76

IMPORT

SUBCAPITOL SS SEGURETAT I SALUT
APARTAT 08.01 SEGURETAT I SALUT
RYJXGJNVBN
TYJFDFGJNVB

pa
1,000

SEGURETAT I SALUT
Seguretat i salut de l'obra.
SEGURETAT I SALUT

Materials.................................................................

7.126,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

7.126,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL CENT VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL IM IMPREVISTOS
APARTAT IM.0001 Imprevistos
YKJHKFJHK
YILJHO´ÑLJ-L-

pa
1,000

Imprevistos
Imprev istos a justificar per part de la D,F.
IMPREVISTOS

3.000,00

3.000,00

Materials.................................................................

3.000,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS

13 de julio de 2018
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Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

DOCUMENT NÚMERO 12.- POSSIBLES MILLORES DE
LICITACIÓ

- Pàgina 110 de 129 -

AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 00 CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
CA01.01

u

Consideracions d'índole general

1-L'empresa constructora facilitarà els plànols as-built de les diferents instal·lacions executades (electricitat veu i dades, climatització, telecomunicacions, aigua, contra incendis, ...) a la direcció facultativa de les instal·lacions per a la seva revisió i posterior aprovació.
2-Totes les instal·lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al
respecte per cadascuna d'elles, tot verificant-ne el seu correcte funcionament. Al final de l'obra, i
abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i entregaran a la D.F
d'instal·lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal·ladora inscrita en el registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de la Generalitat
de Catalunya.
3-Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcte execució de les mateixes (elevadors, bastides, ... ), així com també les ajudes de paleta corresponents per a l'execusió
de les mateixes.
4-A partir del pla de control de qualitat del projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les partides
del Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar-se o demanar-ne
de noves durant el transcurs del treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si l'increment d'assaigs de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assaigs suplementaris aniran al seu càrrec.
5-Les mermes dels materials estan incloses dins dels preus. No s'acceptaran mermes en els amidaments.
6-El Contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d’amidaments i
plànols, i realitzarà les visites necessàries a l’obra per tal de comprovar les descripcions de les diferents partides i els seus amidaments. Una vegada realitzada aquesta revisió assumirà com a correcte l’estat d’amidaments, de forma que si hi hagués un increment de medició respecte la de projecte
aquesta l’assumirà l’adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement de medició, es certificarà la
real executada.
1

1,00
1,00

13 de julio de 2018
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AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL RESTA MILLORES
SUBCAPITOL SSE MILLORES
APARTAT CCE 0031 MILLORES
MFNMNFDG

u

NOU EQUIP DE PROJECCIO

Suministre i instal·lació d'un equip de projecció, incloent:
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x768).
Tecnologia LCD. Contrast:500:1 Rati de protecció:1.5-1.8:1. Relació
aspecte:4:3. Vida llum:4.000
- Pantall manual enrollable de 3.000x1.690 mm.
- Modul de connexió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat, i connexions.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
Nou equip de projeccio

1

1,00
1,00

DFBHFGHFGNVBu

CAMERES DE SEGURETAT

Subministrament i col·locació de quatre càmeres Flexidome IP outdoor 5000 de Bosch o similar,
amb: Càmera domo IP amb lent varifocal, grau de protecció IP66, IK10, resolució de 1080p, lent de
3-10 mm. Disposa d'una font d'alimentació amb entrada a 240 vca i sortida a 12 vcc 2 A. Inclou la
carcassa pel muntatge en fals sotre, així com el kit de suportació, i la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i col·locació d'un Switch 24P 10/100+2P 1Gbps POE, essent el dispositiu que permet la interconnexió de l'entrada de dades amb 32 preses RJ-45 per xarxa Ethernet 10/100 Mbps i 2
ports combo 1 Gb. Tots els ports disposen de POE (Power Over Ethernet) per a passar alimentació.
Ref, Plana fabrega (VDDSPLFGWPOE). Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i instal.lació d'un Gravador Divar IP 3000 32 C, amb disc de 4 TB, instal.lat en recepció amb grau de dificultat baix. Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i col·locació de 4 preses RJ45 UTP CAT.6 s/FRONTAL. Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació del mateix.
Subministrament i col·locació de cable UTP CAT6 LSOH necessari. Inclou la part proporcional dels
elements de connexió i fixació del mateix.
Cameres de Seguretat

1

1,00
1,00

FNG MNGHCM u
V

RADIADORS ELÈCTRICS

Suministre i instal·lació d'instal.lació de Radiadors Elèctrics de 1.200 Wats, monofàssic, instal.lat i en
funcionament.
Radiadors elèctrics

4

4,00
4,00

13 de julio de 2018
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

0,00

0,00

CAPITOL 00 CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
CA01.01

u

Consideracions d'índole general

1-L'empresa constructora facilitarà els plànols as-built de les diferents instal·lacions executades (electricitat veu i dades, climatització, telecomunicacions, aigua, contra incendis, ...) a la direcció facultativa de les instal·lacions per a la seva revisió i posterior aprovació.
2-Totes les instal·lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al
respecte per cadascuna d'elles, tot verificant-ne el seu correcte funcionament. Al final de l'obra, i
abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i entregaran a la D.F
d'instal·lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal·ladora inscrita en el registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de la Generalitat
de Catalunya.
3-Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcte execució de les mateixes (elevadors, bastides, ... ), així com també les ajudes de paleta corresponents per a l'execusió
de les mateixes.
4-A partir del pla de control de qualitat del projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les partides
del Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar-se o demanar-ne
de noves durant el transcurs del treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si l'increment d'assaigs de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assaigs suplementaris aniran al seu càrrec.
5-Les mermes dels materials estan incloses dins dels preus. No s'acceptaran mermes en els amidaments.
6-El Contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d’amidaments i
plànols, i realitzarà les visites necessàries a l’obra per tal de comprovar les descripcions de les diferents partides i els seus amidaments. Una vegada realitzada aquesta revisió assumirà com a correcte l’estat d’amidaments, de forma que si hi hagués un increment de medició respecte la de projecte
aquesta l’assumirà l’adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement de medició, es certificarà la
real executada.
1

1,00

TOTAL CAPITOL 00 CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL ........................................................................

11 de julio de 2018

0,00
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1

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

2.124,58

2.124,58

1,00

5.932,21

5.932,21

4,00

389,85

1.559,40

TOTAL APARTAT CCE 0031 MILLORES..........................................

9.616,19

TOTAL SUBCAPITOL SSE MILLORES...........................................

9.616,19

CAPITOL RESTA MILLORES
SUBCAPITOL SSE MILLORES
APARTAT CCE 0031 MILLORES
MFNMNFDG

u

NOU EQUIP DE PROJECCIO

Suministre i instal·lació d'un equip de projecció, incloent:
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x768).
Tecnologia LCD. Contrast:500:1 Rati de protecció:1.5-1.8:1. Relació
aspecte:4:3. Vida llum:4.000
- Pantall manual enrollable de 3.000x1.690 mm.
- Modul de connexió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat, i connexions.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
Nou equip de projeccio

DFBHFGHFGNVBu

1

1,00

CAMERES DE SEGURETAT

Subministrament i col·locació de quatre càmeres Flexidome IP outdoor 5000 de Bosch o similar,
amb: Càmera domo IP amb lent varifocal, grau de protecció IP66, IK10, resolució de 1080p, lent de
3-10 mm. Disposa d'una font d'alimentació amb entrada a 240 vca i sortida a 12 vcc 2 A. Inclou la
carcassa pel muntatge en fals sotre, així com el kit de suportació, i la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i col·locació d'un Switch 24P 10/100+2P 1Gbps POE, essent el dispositiu que permet la interconnexió de l'entrada de dades amb 32 preses RJ-45 per xarxa Ethernet 10/100 Mbps i 2
ports combo 1 Gb. Tots els ports disposen de POE (Power Over Ethernet) per a passar alimentació.
Ref, Plana fabrega (VDDSPLFGWPOE). Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i instal.lació d'un Gravador Divar IP 3000 32 C, amb disc de 4 TB, instal.lat en recepció amb grau de dificultat baix. Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i col·locació de 4 preses RJ45 UTP CAT.6 s/FRONTAL. Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació del mateix.
Subministrament i col·locació de cable UTP CAT6 LSOH necessari. Inclou la part proporcional dels
elements de connexió i fixació del mateix.
Cameres de Seguretat

FNG MNGHCM u
V

1

1,00

RADIADORS ELÈCTRICS

Suministre i instal·lació d'instal.lació de Radiadors Elèctrics de 1.200 Wats, monofàssic, instal.lat i en
funcionament.
Radiadors elèctrics

11 de julio de 2018

4

4,00

TOTAL CAPITOL RESTA MILLORES....................................................................................................................

9.616,19

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

9.616,19

Pàgina
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL

RESUM

EUROS

RESTA

MILLORES..................................................................................................................................................

-SSE

-MILLORES.............................................................................................................

--CCE 0031

--MILLORES.....................................................................................................

9.616,19

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

9.616,19

9.616,19

9.616,19

1.250,10
576,97

SUMA DE G.G. y B.I.

1.827,07

21,00% I.V.A.......................................................................

2.403,08

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

13.846,34

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

13.846,34

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRETZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
,a.

11 de julio de 2018
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 00 CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
CA01.01

u

Consideracions d'índole general

0,00

1-L'empresa constructora facilitarà els plànols as-built de les diferents instal·lacions executades
(electricitat veu i dades, climatització, telecomunicacions, aigua, contra incendis, ...) a la direcció
facultativa de les instal·lacions per a la seva revisió i posterior aprovació.
2-Totes les instal·lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al respecte per cadascuna d'elles, tot verificant-ne el seu correcte funcionament. Al final de
l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i entregaran
a la D.F d'instal·lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal·ladora inscrita en el registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de
la Generalitat de Catalunya.
3-Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcte execució de les mateixes (elevadors, bastides, ... ), així com també les ajudes de paleta corresponents per a l'execusió de les mateixes.
4-A partir del pla de control de qualitat del projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla
d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les
partides del Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar-se o
demanar-ne de noves durant el transcurs del treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si
l'increment d'assaigs de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assaigs suplementaris aniran al seu càrrec.
5-Les mermes dels materials estan incloses dins dels preus. No s'acceptaran mermes en els
amidaments.
6-El Contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d’amidaments i plànols, i realitzarà les visites necessàries a l’obra per tal de comprovar les descripcions
de les diferents partides i els seus amidaments. Una vegada realitzada aquesta revisió assumirà
com a correcte l’estat d’amidaments, de forma que si hi hagués un increment de medició respecte
la de projecte aquesta l’assumirà l’adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement de medició,
es certificarà la real executada.
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL RESTA MILLORES
SUBCAPITOL SSE MILLORES
APARTAT CCE 0031 MILLORES
MFNMNFDG

u

NOU EQUIP DE PROJECCIO

2.124,58

Suministre i instal·lació d'un equip de projecció, incloent:
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x768).
Tecnologia LCD. Contrast:500:1 Rati de protecció:1.5-1.8:1. Relació
aspecte:4:3. Vida llum:4.000
- Pantall manual enrollable de 3.000x1.690 mm.
- Modul de connexió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat, i connexions.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.
DOS MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
DFBHFGHFGNVB u

CAMERES DE SEGURETAT

5.932,21

Subministrament i col·locació de quatre càmeres Flexidome IP outdoor 5000 de Bosch o similar,
amb: Càmera domo IP amb lent varifocal, grau de protecció IP66, IK10, resolució de 1080p, lent
de 3-10 mm. Disposa d'una font d'alimentació amb entrada a 240 vca i sortida a 12 vcc 2 A. Inclou la carcassa pel muntatge en fals sotre, així com el kit de suportació, i la part proporcional de
petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i col·locació d'un Switch 24P 10/100+2P 1Gbps POE, essent el dispositiu que
permet la interconnexió de l'entrada de dades amb 32 preses RJ-45 per xarxa Ethernet 10/100
Mbps i 2 ports combo 1 Gb. Tots els ports disposen de POE (Power Over Ethernet) per a passar alimentació. Ref, Plana fabrega (VDDSPLFGWPOE). Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i instal.lació d'un Gravador Divar IP 3000 32 C, amb disc de 4 TB, instal.lat en
recepció amb grau de dificultat baix. Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i col·locació de 4 preses RJ45 UTP CAT.6 s/FRONTAL. Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació del mateix.
Subministrament i col·locació de cable UTP CAT6 LSOH necessari. Inclou la part proporcional
dels elements de connexió i fixació del mateix.
CINC MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb
VINT-I-UN CÈNTIMS
FNG MNGHCM V u

RADIADORS ELÈCTRICS

389,85

Suministre i instal·lació d'instal.lació de Radiadors Elèctrics de 1.200 Wats, monofàssic, instal.lat
i en funcionament.
TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

11 de julio de 2018
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 00 CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
CA01.01

u

Consideracions d'índole general

1-L'empresa constructora facilitarà els plànols as-built de les diferents instal·lacions executades
(electricitat veu i dades, climatització, telecomunicacions, aigua, contra incendis, ...) a la direcció
facultativa de les instal·lacions per a la seva revisió i posterior aprovació.
2-Totes les instal·lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al respecte per cadascuna d'elles, tot verificant-ne el seu correcte funcionament. Al final de
l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i entregaran
a la D.F d'instal·lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal·ladora inscrita en el registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de
la Generalitat de Catalunya.
3-Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcte execució de les mateixes (elevadors, bastides, ... ), així com també les ajudes de paleta corresponents per a l'execusió de les mateixes.
4-A partir del pla de control de qualitat del projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla
d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les
partides del Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar-se o
demanar-ne de noves durant el transcurs del treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si
l'increment d'assaigs de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assaigs suplementaris aniran al seu càrrec.
5-Les mermes dels materials estan incloses dins dels preus. No s'acceptaran mermes en els
amidaments.
6-El Contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d’amidaments i plànols, i realitzarà les visites necessàries a l’obra per tal de comprovar les descripcions
de les diferents partides i els seus amidaments. Una vegada realitzada aquesta revisió assumirà
com a correcte l’estat d’amidaments, de forma que si hi hagués un increment de medició respecte
la de projecte aquesta l’assumirà l’adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement de medició,
es certificarà la real executada.
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL RESTA MILLORES
SUBCAPITOL SSE MILLORES
APARTAT CCE 0031 MILLORES
MFNMNFDG

u

NOU EQUIP DE PROJECCIO

Suministre i instal·lació d'un equip de projecció, incloent:
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x768).
Tecnologia LCD. Contrast:500:1 Rati de protecció:1.5-1.8:1. Relació
aspecte:4:3. Vida llum:4.000
- Pantall manual enrollable de 3.000x1.690 mm.
- Modul de connexió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat, i connexions.
Totalment instal·lat, connectat, comprovat i en funcionament.

DFBHFGHFGNVB u

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

178,92
1.945,66

TOTAL PARTIDA...........................................

2.124,58

CAMERES DE SEGURETAT

Subministrament i col·locació de quatre càmeres Flexidome IP outdoor 5000 de Bosch o similar,
amb: Càmera domo IP amb lent varifocal, grau de protecció IP66, IK10, resolució de 1080p, lent
de 3-10 mm. Disposa d'una font d'alimentació amb entrada a 240 vca i sortida a 12 vcc 2 A. Inclou la carcassa pel muntatge en fals sotre, així com el kit de suportació, i la part proporcional de
petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i col·locació d'un Switch 24P 10/100+2P 1Gbps POE, essent el dispositiu que
permet la interconnexió de l'entrada de dades amb 32 preses RJ-45 per xarxa Ethernet 10/100
Mbps i 2 ports combo 1 Gb. Tots els ports disposen de POE (Power Over Ethernet) per a passar alimentació. Ref, Plana fabrega (VDDSPLFGWPOE). Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i instal.lació d'un Gravador Divar IP 3000 32 C, amb disc de 4 TB, instal.lat en
recepció amb grau de dificultat baix. Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i col·locació de 4 preses RJ45 UTP CAT.6 s/FRONTAL. Inclou la part proporcional dels elements de connexió i fixació del mateix.
Subministrament i col·locació de cable UTP CAT6 LSOH necessari. Inclou la part proporcional
dels elements de connexió i fixació del mateix.

FNG MNGHCM V u

Materials........................................................

5.932,21

TOTAL PARTIDA...........................................

5.932,21

RADIADORS ELÈCTRICS

Suministre i instal·lació d'instal.lació de Radiadors Elèctrics de 1.200 Wats, monofàssic, instal.lat
i en funcionament.

11 de julio de 2018

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

12,21
377,64

TOTAL PARTIDA...........................................

389,85
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 00 CONSIDERACIONS D'ÍNDOLE GENERAL
CA01.01

u

Consideracions d'índole general
1-L'empresa constructora facilitarà els plànols as-built de les diferents instal·lacions ex ecutades (electricitat v eu i
dades, climatització, telecomunicacions, aigua, contra incendis, ...) a la direcció facultativ a de les instal·lacions per
a la sev a rev isió i posterior aprov ació.
2-Totes les instal·lacions ex ecutades seran degudament prov ades d'acord amb la normativ a v igent al respecte per
cadascuna d'elles, tot v erificant-ne el seu correcte funcionament. Al final de l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serv eis afectats, s'emetran i entregaran a la D.F d'instal·lacions els corresponents certificats
acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal·ladora inscrita en el registre i degudament autoritzada pel
Departament d'Indústria de la Generalitat de Cataluny a.
3-Cada partida inclou els mitjans aux iliars necessaris per a la total i correcte ex ecució de les mateix es (elev adors,
bastides, ... ), aix í com també les ajudes de paleta corresponents per a l'ex ecusió de les mateix es.
4-A partir del pla de control de qualitat del projecte ex ecutiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que
haurà de ser aprov at per la direcció facultativ a abans de l'inici de les obres. Les partides del Programa de Control
de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar-se o demanar-ne de nov es durant el transcurs del treballs
si les circumstàncies aix í ho aconsellin. Si l'increment d'assaigs de control es deu a ex ecucions incorrectes del
Constructor, aquests assaigs suplementaris aniran al seu càrrec.
5-Les mermes dels materials estan incloses dins dels preus. No s'acceptaran mermes en els amidaments.
6-El Contractista es rev isarà el present projecte ex ecutiu, comprenent memòria, estat d’amidaments i plànols, i realitzarà les v isites necessàries a l’obra per tal de comprov ar les descripcions de les diferents partides i els seus
amidaments. Una v egada realitzada aquesta rev isió assumirà com a correcte l’estat d’amidaments, de forma que
si hi hagués un increment de medició respecte la de projecte aquesta l’assumirà l’adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement de medició, es certificarà la real ex ecutada.
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL RESTA MILLORES
SUBCAPITOL SSE MILLORES
APARTAT CCE 0031 MILLORES
MFNMNFDG

u

NOU EQUIP DE PROJECCIO
Suministre i instal·lació d'un equip de projecció, incloent:
- Projector de 3200 ANSI lúmens. Resolució real XGA (1024x 768).
Tecnologia LCD. Contrast:500:1 Rati de protecció:1.5-1.8:1. Relació
aspecte:4:3. Vida llum:4.000
- Pantall manual enrollable de 3.000x 1.690 mm.
- Modul de connex ió del projector amb la unitat de control, incloent el cablejat, i connex ions.
Totalment instal·lat, connectat, comprov at i en funcionament.

PROY

1,000 ut

Projector

1.050,00

1.050,00

PANT

1,000 ut

Pantalla

640,00

640,00

MODCON

1,000 ut

Modul de connex ió

125,00

125,00

SUPORT

1,000 ut

Suport de sostre

89,00

89,00

mo001

4,000 h

Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions.

24,08

96,32

mo056

4,000 h

Ajudant instal·lador de telecomunicacions.

20,65

82,60

%0200

20,829 %

2,00

41,66

Medis aux iliars

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

178,92
1.904,00
41,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.124,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
DFBHFGHFGNVB

u

CAMERES DE SEGURETAT
Subministrament i col·locació de quatre càmeres Flex idome IP outdoor 5000 de Bosch o similar, amb: Càmera domo IP amb lent v arifocal, grau de protecció IP66, IK10, resolució de 1080p, lent de 3-10 mm. Disposa d'una font
d'alimentació amb entrada a 240 v ca i sortida a 12 v cc 2 A. Inclou la carcassa pel muntatge en fals sotre, aix í com
el kit de suportació, i la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i col·locació d'un Sw itch 24P 10/100+2P 1Gbps POE, essent el dispositiu que permet la interconnex ió de l'entrada de dades amb 32 preses RJ-45 per x arx a Ethernet 10/100 Mbps i 2 ports combo 1 Gb. Tots els
ports disposen de POE (Pow er Ov er Ethernet) per a passar alimentació. Ref, Plana fabrega (VDDSPLFGWPOE).
Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i instal.lació d'un Grav ador Div ar IP 3000 32 C, amb disc de 4 TB, instal.lat en recepció amb grau
de dificultat baix . Inclou la part proporcional de petit material i accessoris necessaris.
Subministrament i col·locació de 4 preses RJ45 UTP CAT.6 s/FRONTAL. Inclou la part proporcional dels elements de connex ió i fix ació del mateix .
Subministrament i col·locació de cable UTP CAT6 LSOH necessari. Inclou la part proporcional dels elements de
connex ió i fix ació del mateix .

VBNVBNDFBVFVB

1,000

CAMERES DE SEGURETAT

5.932,21

5.932,21

Materials.................................................................

5.932,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

5.932,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

11 de julio de 2018
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
FNG MNGHCM
V

QUANTITAT UD RESUM
u

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

RADIADORS ELÈCTRICS
Suministre i instal·lació d'instal.lació de Radiadors Elèctrics de 1.200 Wats, monofàssic, instal.lat i en funcionament.

mt38jun020ii

1,000 Ud

Emissor de potència 1200 W, amb panell de control

370,00

370,00

mo004

0,273 h

Oficial 1ª calefactor.

24,08

6,57

mo103

0,273 h

Ajudant calefactor.

20,65

5,64

%0200

3,822 %

Medis aux iliars

2,00

7,64

Ma d`obra...............................................................
Materials.................................................................
Altres......................................................................

12,21
370,00
7,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

389,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

11 de julio de 2018
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Emplaçament
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N
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A3 = 1:2000
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DATA:

Abril 2018

Nº PLÀNOL:

A1

VIA PÚBLICA: RONDA QUERALT

46,20

6,65

ZONA EXCLOSA DE L'ACTUACIÓ

ÀMBIT D'ACTUACIÓ PROJECTE

PARET EI90
TOTXANA ENGUIXADA

12,67

12,28
Ø1.20

PORTA
EI₂ 60 C5

3,60

IPE (base 80)
IPE (base 90)

PORTA
EI₂ 60 C5

24,53

4,71

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE

6,58

VIA PÚBLICA C/ CLAVÉ

3,38

IPE (100x220)

6,50

5,66

HEB220

8,54

21%

3,16

11,44

2,63

18,26

17,82

PARET EI90
TOTXANA ENGUIXADA

TOTXANA ENGUIXADA
PARET EI90

1,84

IPE110x260

PARET EI90

TOTXANA ENGUIXADA
PARET EI90

Ø1.20

PENDENT
10%

PARET EI90

HEB200
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EI₂ 60 C5
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Planta baixa
Estat actual
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08600 - Berga (Barcelona)

N
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A3 = 1 : 200
A1 = 1 : 100

DATA:
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A2

4,15

3,91

VIA PÚBLICA: RONDA QUERALT
D

E

A'

VIA PÚBLICA: C/PINSANIA

A

IPE (base 80)
IPE (base 90)

B

B'

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE

D'

HEB220

C

C'

VIA PÚBLICA C/ CLAVÉ

IPE (100x220)

ESCALA 1:250

21%

IPE110x260

HEB200

PENDENT
10%

E'

PLANTA SECCIONS
ESCALA 1:500

ESCALA 1:250
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Planta baixa
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A3 = 1 : 250/500
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DATA:

Abril 2018

Nº PLÀNOL:

A3

VIA PÚBLICA: RONDA QUERALT
D

E

A'

VIA PÚBLICA: C/PINSANIA

A

IPE (base 80)
IPE (base 90)

B

B'

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE

D'

HEB220

C'

VIA PÚBLICA C/ CLAVÉ

IPE (100x220)

C

21%

IPE110x260

HEB200

4,16

4,00

PENDENT
10%

E'

PLANTA SECCIONS
ESCALA 1:200

ESCALA 1:500

Habitacions en planta primera

Planta primera

Jardí interior

Pati exterior aparcament

VIA PÚBLICA: C/ CLAVÉ

Ronda de Queralt

Forjat unidireccional de biguetes de fusta
reforçat amb perfils metàl·lics.

Forjat unidireccional de biguetes de fusta
reforçat amb perfils metàl·lics.

Mur de pedra revestit
amb morter i pintura
decorativa

Nivell pati ext.
+1,45

Nivell Pl. baixa
+0,10

Nivell Pl. baixa
+0,10

Planta Soterrani

Llosa de formigó
armat

Llosa de formigó
armat

ESCALA 1:200
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N

ESCALA:

A3 = 1 : 250/500
A1 = 1 : 125/250

DATA:
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A4

Ampliació de vorera
actual a la sortida d'emergència

VESTIBUL

26,85 m²

GUIXETA

6,85 m²

DISTRITUIDOR

20,27 m²

MAGATZEM

21,42 m²
2,79 m²

BANY
SALA EXPOSICIONS

CLAUSTRE

325,30 m²

SALA EXPOSICIONS

307,20 m²

Ø1.20

DISTRIBUIDOR INSTAL·LACIONS
SALA INST.
ELÈCTRIQUES

RAMPA DE
FORMIGÓ 10%

SALA INST.
HIDRÀULIQUES
IPE (base 80)
IPE (base 90)

Ø1.20

CLAUSTRE

10,90m²

SALA INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

5,19m²

SALA INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

5,41m²

SALA TALLERS

37,25 m²

AUDIOVISUALS

19,68 m²

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE

SALA TALLERS

HEB220

ZONA EXCLOSA DE L'ACTUACIÓ

IPE (100x220)

ÀMBIT D'ACTUACIÓ PROJECTE

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

21%

IPE base 45

Jàssera formigó
+perfil metàl·lic

IPE base 45

HEB210

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

HEB210

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

AUDIOVISUALS

IPE110x260

CLAUSTRE

Ø1.20

PENDENT
10%

MAGATZEM

DISTRIBUÏDOR

TARIMA DE FUSTA

HEB200

VESTIBUL

GUIXETA

RAMPA METÀL·LICA
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FASE 1
Planta baixa
Estat projectat

SITUACIÓ:
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N

ESCALA:

A3 = 1 : 200
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DATA:

Abril 2018

Nº PLÀNOL:

A5

Ampliació de vorera
actual a la sortida d'emergència

LLEGENDA
ENDERROC D'ELEMENTS NO ESTRUCTURALS
OBRA NOVA

NOTA
L'abast del present projecte parteix de la premisa del bon estat
de conservació de l'estructura vertical i horitzontal existent

SALA EXPOSICIONS

Ø1.20

SALA INST.
ELÈCTRIQUES

RAMPA DE
FORMIGÓ 10%

SALA INST.
HIDRÀULIQUES
IPE (base 80)
IPE (base 90)

NETEJA I RASPATLLAT DEL
PAVIMENT DEL CLAUSTRE

VESTIBUL

Ø1.20

CLAUSTRE

26,85 m²
6,85 m²

GUIXETA

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE

DISTRITUIDOR

20,27 m²

MAGATZEM

21,42 m²
2,79 m²

BANY

SALA TALLERS

HEB220

CLAUSTRE

325,30 m²

SALA EXPOSICIONS

307,20 m²

DISTRIBUIDOR INSTAL·LACIONS
SALA INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
IPE (100x220)

SALA INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

37,25 m²

AUDIOVISUALS

19,68 m²

IPE base 45

IPE base 45

Jàssera formigó
+perfil metàl·lic

IPE base 45

5,41m²

SALA TALLERS

21%

HEB210

IPE base 45

IPE base 45

HEB210

IPE base 45

5,19m²

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

AUDIOVISUALS

10,90m²

ZONA EXCLOSA DE L'ACTUACIÓ

ÀMBIT D'ACTUACIÓ PROJECTE

IPE110x260

CLAUSTRE

Ø1.20

PENDENT
10%

MAGATZEM

DISTRIBUÏDOR

HEB200

VESTIBUL

GUIXETA

RAMPA METÀL·LICA
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Planta baixa
Enderrocs i obra nova
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N
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DATA:
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A6

VIA PÚBLICA: RONDA QUERALT
PI1

PTA1

CM

NOVA PORTA DE
FUSTA AMB
BARRA ANTIPÀNIC

AC1

PI1
PORTA AMB
BARRA ANTIPÀNIC

Ø1.20

MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE
PORTES

PR1

MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE
PORTES

PR1

PTA4

RAMPA DE
FORMIGÓ 10%

VIA PÚBLICA: C/PINSANIA

PARET EI90
TOTXANA ENGUIXADA

MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE
PORTES

PR1

PORTES PERMANENTMENT OBERTES
DURANT EXERCICI ACTIVITAT

Ø1.20

PTA2

PORTA
EI₂ 60 C5

PORTA EXISTENT DE
FUSTA AMB NOVA
BARRA ANTIPÀNIC

PORTA
EI₂ 60 C5

PTA3

NOVA PORTA DE
FUSTA AMB
BARRA ANTIPÀNIC

PARET EI90
TOTXANA ENGUIXADA

F1

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
FINESTRES EXISTENTS DEL CLAUSTRE

F1

PR1

NOVA FINESTRA
AMB PERFILERIA DE
FUSTA I VIDRE
LAMINAT (F1)

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
FINESTRES EXISTENTS DEL CLAUSTRE

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
FINESTRES EXISTENTS DEL CLAUSTRE

VIA PÚBLICA C/ CLAVÉ

F1

PR1

PARET EI90
TOTXANA ENGUIXADA

PTA1 (1 ut)
Porta de fusta de dues fulles
1680x2100mm de llum i altura de pas,
amb barra antipànic. Part fixa de 30cm
d'alçada i vidrieres de vidre laminat
3+3/8/3+3.

PTA2 (1 ut)
Porta de fusta existent de dues fulles
1530x2100mm de llum i altura de pas, amb
barra antipànic. Incloses les tasques de
manteniment i reparació de fulles i ferratges.

PTA3 (1 ut)
Porta de fusta d'una fulla 1090x2100mm
de llum i altura de pas, amb barra antipànic

PTA4 (1 ut)
Porta de fusta d'una fulla 1410x2100mm
de llum i altura de pas, amb barra antipànic

PTA5 (1 ut)
Porta de fusta existent de dues fulles
1900x2100mm de llum i altura de pas, amb
barra antipànic. Incloses les tasques de
manteniment i reparació de
fulles i ferratges.

PR1 (5 ut)
Manteniment i reparació de portes
ornamentades existents

PT1 (3 ut)
Porta tallafocs de fusta homologada
EI2 60-C5 d'una fulla 900x2100mm
de llum i altura de pas. Inclossos els
ferratges

PI1 (2 ut)
Porta de fusta d'una fulla 900x2100mm
de llum i altura de pas. Inclossos els
ferratges.

21%

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
FINESTRES EXISTENTS DEL CLAUSTRE
TOTXANA ENGUIXADA
PARET EI90

PARET EI90
PT1

PORTA EXISTENT DE
FUSTA AMB NOVA
BARRA ANTIPÀNIC
TOTXANA ENGUIXADA
PARET EI90

Ø1.20

PTA5
PENDENT
10%

PT1
PARET EI90

PARET EI90

PORTA
EI₂ 60 C5

PT1

RAMPA METÀL·LICA

PORTA DE FUSTA HISTÒRICA
PERMANENTMENT OBERTA DURANT
L'EXERCICI DEL'ACTIVITAT

AC1 (1 ut)
Porta metàl·lica de doble fulla
2060x1700mm de llum i altura, d'almenys
2mm d'espessor, amb grau de protecció
IK10 segons UNE-EN50102, revestida
exteriorment d'acord amb les
característiques de l'entorn. Protegida
contra corrossió i amb disposició de
ferratges normalitzats per ENDESA.
* Característiques segons DC-3.28 de la
guía Vademécum dENDESA.
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FASE 1
Fusteries

F1 (1 ut)
Finestra de dues fulles 1350x1500mm
amb perfileria de fusta i vidre laminat
amb càmera d'aire 3+3/8/3+3, sense
persiana.
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DATA:
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A7

PI1

PTA1

NOVA PORTA DE
FUSTA AMB
BARRA ANTIPÀNIC

BIGUES FUSTA
PINTADES PER REACCIÓ
AL FOC C-s2,d0

Bigues fusta de base 180-200
Revoltó guix

IPE (90x200)

PI1
BIGUES METÀL·LIQUES
PINTAT IGNÍFUG R90

IPE (100x220)

IPE (100x220)

MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE
PORTES

IPE (100x220)

MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE
PORTES

IPE (100x220)

IPE (100x220)

PARET EI90
TOTXANA ENGUIXADA

IPE (100x220)

(40,95M)

BIGUES METÀL·LIQUES
PINTAT IGNÍFUG R90
IPE (100x220)

IPE (100x220)

(41,65M)

AC1

BIGUES FUSTA
PINTADES PER REACCIÓ
AL FOC C-s2,d0

MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE
PORTES

RAMPA DE
FORMIGÓ 10%
altura de 1,70 m respecte el terra acabat.

PR1

PORTES PERMANENTMENT OBERTES
DURANT EXERCICI ACTIVITAT

IPE (base 80)
IPE (base 90)

PORTA
EI₂ 60 C5

PORTA
EI₂ 60 C5

PORTA EXISTENT DE
FUSTA AMB NOVA
BARRA ANTIPÀNIC

PTA3

NOVA PORTA DE
FUSTA AMB
BARRA ANTIPÀNIC

SECTOR 2 (SALA INST. ELÈCTR.)

0 persones

SECTOR 3 (SALA INST. HIDRAUL.)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

352 persones

SECTOR 1 (CLAUSTRE + EXPO)

PARET EI90
TOTXANA ENGUIXADA
IPE (base 45)

IPE (base 45)

PORTES PERMANENTMENT OBERTES
DURANT EXERCICI ACTIVITAT

BIGUES FUSTA
ENVERNISSADES PER
REACCIÓ AL FOC C-S2,d0

(30,95M)

IPE (base 45)

PORTES PERMANENTMENT OBERTES
DURANT EXERCICI ACTIVITAT

PTA2

(37,90M)

IPE

PR1

Bigues formigó
base 90

PR1

0 persones
352 persones

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
FINESTRES EXISTENTS DEL CLAUSTRE

HEB220

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

SUPOSIT BLOQUEJADA

PORTA " S2 "

176 PERSONES

PORTA " S3 "

176 PERSONES

ZONA EXCLOSA DE L'ACTUACIÓ

ÀMBIT D'ACTUACIÓ PROJECTE

21%

IPE base 45

Jàssera formigó
+perfil metàl·lic

IPE base 45

HEB210

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

HEB210

IPE base 45

MANTENIR PORTA
EXISTENT

PORTA " S1 "

HEB210

BIGUES METÀL·LIQUES
PINTAT IGNÍFUG R90

PR1

PARET EI90
TOTXANA ENGUIXADA

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
FINESTRES EXISTENTS DEL CLAUSTRE

IPE (100x220)

PORTA
DE FUSTA

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
FINESTRES EXISTENTS DEL CLAUSTRE

PR1

NOVA FINESTRA
AMB PERFILERIA DE
FUSTA I VIDRE
LAMINAT (F1)

VESTIBUL

26,85 m²

GUIXETA

6,85 m²

DISTRITUIDOR

20,27 m²

MAGATZEM

21,42 m²
2,79 m²

BANY
MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
FINESTRES EXISTENTS DEL CLAUSTRE
(32,00M)

TOTXANA ENGUIXADA
PARET EI90

CLAUSTRE

325,30 m²

SALA EXPOSICIONS

307,20 m²

DISTRIBUIDOR INSTAL·LACIONS

10,90m²

IPE110x260

BIGUES FUSTA
ENVERNISSADES PER
REACCIÓ AL FOC C- s2,d0

PARET EI90
PT1

PORTA EXISTENT DE
FUSTA AMB NOVA
BARRA ANTIPÀNIC

BIGUES FUSTA
PINTADES PER REACCIÓ
AL FOC C- s2,d0

(30,40M)

SALA INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

5,19m²

SALA INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

5,41m²

SALA TALLERS

37,25 m²

AUDIOVISUALS

19,68 m²

TOTXANA ENGUIXADA
PARET EI90

PTA5
PENDENT
10%

BIGUES METÀL·LIQUES
PINTAT IGNÍFUG R90
IPE110x260

TARIMA DE FUSTA
REACCIÓ AL FOC (EFL)

PT1
D

PARET EI90

E

EI 120

PORTA HEB220
EI₂ 60 C5

PORTA
TANCADA

PARET EI90

HEB200

A

A'
Ø1.20

RAMPA DE
FORMIGÓ 10%

PT1
IPE (base 80)
IPE (base 90)

Ø1.20

B

B'

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE

D'

HEB220

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

Jàssera formigó
+perfil metàl·lic

Planta primera

HEB210

IPE base 45

HEB210

21%

IPE base 45

IPE base 45

SECTOR 3

IPE base 45

SECTOR 2

IPE base 45

SECTOR 1

IPE base 45

PORTA DE FUSTA HISTÒRICA
PERMANENTMENT OBERTA DURANT
L'EXERCICI DEL'ACTIVITAT

IPE base 45

RAMPA METÀL·LICA

C'

IPE (100x220)

C

Pati exterior aparcament

Forjat unidireccional de biguetes de fusta

IPE110x260

Ø1.20

PENDENT
10%

Nivell pati ext.
+1,45

TARIMA DE FUSTA

HEB200

Nivell Pl. baixa
+0,10

E'

Planta Soterrani

armat

RAMPA METÀL·LICA

PLANTA SECCIONS
ESCALA 1:350

ESCALA 1:150

TITULAR:

REDACTOR:

PROJECTE:

Executiu de les obres de reforma interior per a l'adequació de la planta
baixa del Convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència.
Ajuntament de Berga

Aleix Cervantes López. Enginyer industrial

PLÀNOL:

FASE 2
Planta Baixa: Mesures passives
de seguretat en cas d'incendi

SITUACIÓ:

Carrer Clavé, s/n
08600 - Berga (Barcelona)

N

ESCALA:

A3 = 1 : 200
A1 = 1 : 100

DATA:

Abril 2018

Nº PLÀNOL:

A8

VIA PÚBLICA: RONDA QUERALT

1.50

2"

1.50

2"

2"

2"

2"

1.50

2"

2"

2"

0.98

2"

2"

2"

2"

0.98

0.98

Bigues fusta de base 180-200

3"

2"

3"

2 1/2"

1 1/4"

2"

1 1/2"
1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

PUNT DE
CONTROL

2"

1 1/4"
3"

3"
1 1/4"
1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1.64

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"
base 90

IPE (base 80)
IPE (base 90)

3"

RAMPA DE
FORMIGÓ 10%

3"

0.85

1 1/4"

2"

1 1/4"

0.85

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

3.04

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

2.63

IPE

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

0.85

HEB220

0.85

3"

1 1/4"

2"

1 1/4"

0.85

1 1/4"

0.85

1 1/4"

3"

VIA PÚBLICA C/ CLAVÉ

IPE (100x220)

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

1 1/4"

IPE base 45

1 1/4"

2"

IPE base 45

3"

IPE base 45

1 1/4"

IPE base 45

3.04

1 1/4"

(1) És necessària la col·locació d'un extintor portàtil cada 15 m de
recorregut de planta, com a màxim, des de tot origen d'evacuació;
segons el DB-SI del CTE. La part superior dels extintors es trobarà a una
altura de 1,70 m respecte el terra acabat.

D.1

DETALL BOCA D'INCENDI BIE 25

E 1:30

dist. min.
a techo 0.3

8

S-

4

DN40

3"

1 1/2"

2"

VIA PÚBLICA: C/PINSANIA

3"

2 1/2"

2"

PE 110 SOTERRAT

1 1/2"

2"

IPE (90x200)

3.64

IPE (100x220)

2"

IPE (100x220)

2"

2 1/2"

3.64

IPE (100x220)

2 1/2"

2"

IPE (100x220)

2"

IPE (100x220)

2"

IPE (100x220)

IPE (100x220)

2"

2 1/2"

3.64

IPE (100x220)

2 1/2"

5
1

6

1.50
2

3

SOLERA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carret fix model IDE de diàmetre 500mm.
Manguera plana model SATUR45 de diàmetre 25mm x 30m de
longitud.
Llança tipus Variomatic model LZV45 DN25 ABS.
Vàlvula de tancament amb seient en llautó DN40.
Manòmetre d'esfera de diàmetre 50mm amb rang de mesura de 0
a 16bars.
Armari amb obertura amb bisagres model P6420 de dimensions
640x500x160mm amb vidre d'emergència.
Senyal identificativa segons norma UNE 23033-1 de dimensions
210x210mm col·locada a pared a partir de 1,70m i a una distancia
mínima de 0.30m del sostre

E 1:30

D.2

3.04

ZONA EXCLOSA DE L'ACTUACIÓ
HEB210

1 1/4"

dist. min.
a techo 0.3

2

1 1/4"
1.58

1 1/4"

ÀMBIT D'ACTUACIÓ PROJECTE

1 1/4"
3"

1 1/2"

3"

1

1.70

1.68

1 1/4"

1 1/4"

HEB210

1 1/4"

21%

HEB210

1 1/4"

1 1/4"

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

IPE base 45

1 1/4"

IPE base 45

1 1/4"

IPE base 45

3"

VESTIBUL

26,85 m²

GUIXETA

6,85 m²

DISTRITUIDOR

20,27 m²

MAGATZEM

21,42 m²
2,79 m²

BANY

1 1/4"

3"

CLAUSTRE

325,30 m²

SALA EXPOSICIONS

307,20 m²

DISTRIBUIDOR INSTAL·LACIONS
1 1/4"

3"

1 1/4"

1 1/2"

0.85

1 1/4"

IPE110x260

1 1/4"

3.12

2"

2"

1 1/4"

2 1/2"

1 1/4"

0.71

2"

2.20

2"

2"

2"

1 1/4"

PENDENT
10%

IPE110x260

1 1/4"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2.69

1 1/4"

1 1/4"

1.52

1 1/4"

0.85

PUNT DE DISSENY
2"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2"

2 1/2"

2 1/2"

Extintor homologat de eficàcia 21A-113B (6kg) penjat a paret a una
alçada màxima de 1.70m
Dimensions: alçada 528mm, diàmetre 150mm, pes aprox. 9,22kg

2.

Senyal identificativa segons norma UNE 23033-1 de dimensions
210x210mm col·locada a paret a partir de 1,70mts i a una distància
mínima de 0.30m del sostre, model SATUR45 de diàmetre 45mm x
20m de longitud.

10,90m²

SALA INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

5,19m²

SALA INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

5,41m²

SALA TALLERS

37,25 m²

AUDIOVISUALS

19,68 m²

1 1/4"
1 1/2"

2 1/2"

3"
PUNT DE DISSENY

3"

1 1/4"
1.74

3"

TARIMA DE FUSTA
REACCIÓ AL FOC (EFL)

1.04

1.

1 1/4"

D.3

DETALL ESCOMESA AIGUA CONTRA INCENDIS

E 1:100

1 1/4"

2"

HEB220

2"
XARXA BIE'S

HEB200

2"

1 1/2"

C
1 1/4"

1 1/4"

3"

1 1/4"
D.5

1.74

DETALL SAFATA I TUBS INCENDIS

A RUIXADORS
(SEC)

E 1:40

P.C.
(PREACCIÓ)
Suministrament Aire Compr.

D.4

DETALL RUIXADORS

E 1:100

RAMPA METÀL·LICA

SECTOR 1

SECTOR 2

d<0.15

SECTOR 3

Planta primera

VIA PÚBLICA: C/ CLAVÉ

Pati exterior aparcament

Forjat unidireccional de biguetes de fusta
reforçat amb perfils metàl·lics.

Nivell pati ext.
+1,45

Nivell Pl. baixa
+0,10

Llosa de formigó
armat

Planta Soterrani

ESCALA 1:150

TITULAR:

REDACTOR:

PROJECTE:

Executiu de les obres de reforma interior per a l'adequació de la planta
baixa del Convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència.
Ajuntament de Berga

Aleix Cervantes López. Enginyer industrial

PLÀNOL:

FASE 2
Planta Baixa: Mesures actives
de seguretat en cas d'incendi

SITUACIÓ:

Carrer Clavé, s/n
08600 - Berga (Barcelona)

N

ESCALA:

A3 = 1 : 200
A1 = 1 : 100

DATA:

Abril 2018

Nº PLÀNOL:

A9

LLEGENDA
Comptador Aigua C

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (160 A)
CONJUNT DE MESURA (CENTRALITZACIÓ)

CM

(AD)
(J)

(AD)

(J)

(J)

CARRIL 42m

(AC)
(J)

(G)

CGP

(AC)

(G)

(G)

(AA)

IPE (100x220)

(H)

(H)

(AB)

(V)

(W)

IPE (100x220)

(H)

IPE (100x220)

CARRIL 42m (K)

(AB)

(H)

(V)

(Z)

IPE (base 80)
IPE (base 90)

CARRIL 24m

(E)

INTERRUPTOR (10A)

(AB)

(V)

(E)

QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ

POLSADORS ENCESES SALES
POLIETILÈ SOTERRAT Ø32

(AA)

(K)

IPE (90x200)

Bigues formigó
base 90

ALTAV.

(K)

IPE (100x220)

(K)

IPE (100x220)

(AA)

IPE (100x220)

IPE (100x220)

PROJ.

CARRIL 3m

Bigues fusta de base 180-200
Revoltó guix

IPE (100x220)

CARRIL 3m

(G)
(J)

SAFATA METAL. CEGA SENSE TAPA 300x100mm

TMF1 (43,64kW)
ESPAI PER TMF10

(G)
CM

(AD) ALTAV.

DETECTOR DE MOVIMENT
ENDOLL 16A (2P+T)

RAMPA DE
FORMIGÓ 10%

DOWNLIGHT LED 20W
CARRIL ELECTRIFICAT AMB PROJECTORS LED
CADA 3 METRES
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 1x58W

(Z)

RACK
(M)

(M)

LLUMINÀRIA SUSPESA LAMP FIL
CAMPANA SUSPESA METÀL·LICA

(U)

LÀMPADA SUSPESA
IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

(Q)

(Y)

(Q)

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA LED EN CARRIL

(Y)

(B)

LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA LED SUPERFÍCIE
(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

(Y)

(P)

(P)

(P)

(P)

(Q)

ALTAVEU CAIXA ACÚSTICA SUPERFÍCIE

(Q)

CONNEXIÓ PROJECTOR / TV

IPE base 45

(P)

IPE base 45

(Q)
IPE base 45

IPE (100x220)

(Y)

(Q)

(Y)

IPE base 45

IPE base 45

(D)

PROJECTOR AUDIOVISUAL

(Q)

IPE base 45

PERT AL PERT Ø32

HEB220

IPE base 45

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE (base 45)

IPE

TORRETA A TERRA, 2 SCHUKO, 2 SAI I 2 RJ45
(Y)

PRESA VEU I DADES RJ45

(X)
ALTAV.

(W)
PROJ.

DETECTOR VOLUMÈTRIC ANTI INTRUSSIÓ

HEB210

CENTRAL DE SEGURETAT

CARRIL 17m

CARRIL 17m

(U)

ALTAV.
(P)

(P)

(P)

(P)

(P)

CANONADA SOTERRADA AFS
CANONADA SUPERFÍCIAL AFS

ALTAV.
HEB210

21%

HEB210

IPE base 45

IPE base 45

Jàssera formigó
+perfil metàl·lic

IPE base 45

(D)

IPE base 45

PROJ.

IPE base 45

IPE base 45

ZONA EXCLOSA DE L'ACTUACIÓ

D.5

DETALL SAFATA I TUBS INCENDIS

E 1:40

(B)

ALTAV.

IPE110x260

(W)
(U)
(A)

CARRIL 24m

(T)

(T)

(N)

(S)
PENDENT
10%

(N)

IPE110x260

(N)

(S)
E 1:75

D.6

TARIMA DE FUSTA
REACCIÓ AL FOC (EFL)

(S)
HEB220

HEB200

(T)

FIL LAMP 4,5m

(S)

(A)

(N)

(S)

RAMPA METÀL·LICA

ESCALA 1:150

TITULAR:

REDACTOR:

PROJECTE:

Executiu de les obres de reforma interior per a l'adequació de la planta
baixa del Convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència.
Ajuntament de Berga

Aleix Cervantes López. Enginyer industrial

PLÀNOL:

FASE 2
Planta Baixa: Electricitat,
seguretat i fontaneria.

SITUACIÓ:

Carrer Clavé, s/n
08600 - Berga (Barcelona)

N

ESCALA:

A3 = 1 : 200
A1 = 1 : 100

DATA:

Abril 2018

Nº PLÀNOL:

A10

COMPANYIA

EQUIP DE MESURA I PROTECCIÓ
CENTRALITZACIÓ TIPUS TMF-10

KWH

Potència màxima admissible = 43,647 kW

KVAr

ICP
63 A IV

Linea de derivació
individual
3x16+1x16mm2

Linea de derivació
individual
3x16+1x16mm2

0,6/1 KV
Lliure d'halògens

0,6/1 KV
Lliure d'halògens

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ
IGA
63 A IV
Relé sobretensión

15

10 A
II

16

Aleix Cervantes López. Enginyer industrial

10 A
II

18

17

10 A
II

19

10 A
II

20

10 A
II

21

10 A
II

22

40 A II
30 mA

10 A
II

23

10 A
II

24

40 A II
30 mA

10 A
II

25

10 A
II

26

40 A II
30 mA

10 A
II

27

10 A
II

28

40 A II
30 mA

10 A
II

29

40 A II
30 mA

10 A
II

30

10 A
II

31

10 A
II

32

33

PLÀNOL:

FASE 2
Planta Baixa: Electricitat,
esquema unifilar

SITUACIÓ:

Carrer Clavé, s/n
08600 - Berga (Barcelona)

N

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

A3 = 1 : 200
A1 = 1 : 100

DATA:

Abril 2018

(AG) CENTRAL SEGURETAT

(AE) COMPRESSOR AIRE COMPRIMIT

ESCALA:

(AF) CENTRAL INCENDIS

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

(AD) ENDOLLS SALA EXPOSICIONS (4)

2x2,5+2,5

(AC) ENDOLLS SALA EXPOSICIONS (3)

2x2,5+2,5

(AB) ENDOLLS SALA EXPOSICIONS (2)

2x2,5+2,5

(AA) ENDOLLS SALA EXPOSICIONS (1)

2x2,5+2,5

ENDOLLS LOCALS SERVEIS

(Z)

2x2,5+2,5

ENDOLLS TALLER DIDÀCTIC

(Y)

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

ENDOLLS AUDIOVISUAL

ENLL. EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÒ

(R)

(X)

ENLLUMENAT TALLER DIDÀCTIC

(Q)

ENDOLLS CLAUSTRE (4)

ENLLUMENAT AUDIOVISUAL

(P)

(W)

ENLL. EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÒ

(O)

ENDOLLS CLAUSTRE (3)

ENLLUMENAT ENTRADA I MAGATZEM

(N)

(V)

ENLLUMENAT LOCALS SERVEIS

(M)

ENDOLLS CLAUSTRE (2)

ENLL. EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÒ

(L)

(U)

1/2 CARRIL SALA EXPOSICIONS (4)

(K)

PROJECTE:

2x2,5+2,5

2x1,5+1,5
2x2,5+2,5

2x1,5+1,5

Executiu de les obres de reforma interior per a l'adequació de la planta
baixa del Convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència.
Ajuntament de Berga

10 A
II

2x2,5+2,5

14

2x1,5+1,5
4x2,5+2,5

10 A
II

ENDOLLS CLAUSTRE (1)

13

10 A
II

(T)

12

11

10 A
II

1/2 CARRIL SALA EXPOSICIONS (3)

1/2 CARRIL SALA EXPOSICIONS (1)

(G)

REDACTOR:

10 A
II

(J)

ENLL. EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÒ

(F)

4x2,5+2,5

CARRIL CLAUSTRE 4

(E)

4x2,5+2,5

10

10 A
II

2x1,5+1,5

CARRIL CLAUSTRE 3

4x2,5+2,5

16 A
IV
(3 ut)

40 A II
30 mA

ENDOLLS ENTRADA + MAGATZEM

9

8

16 A
IV
(3 ut)

40 A II
30 mA

(S)

7

10 A
II

2x1,5+1,5

(D)

ENLL. EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÒ

(C)

4x2,5+2,5

CARRIL CLAUSTRE 2

(B)

4x2,5+2,5

CARRIL CLAUSTRE 1

(A)
TITULAR:

16 A
IV
(3 ut)

40 A II
30 mA

2x1,5+1,5

6

5

2x1,5+1,5

16 A
IV
(3 ut)

2x1,5+1,5

4

10 A
II

10 A
IV

2x1,5+1,5

16 A
IV
(3 ut)

10 A
IV

2x1,5+1,5

3

2

16 A
IV
(3 ut)

10 A
IV

40 A II
30 mA

ENLL. EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÒ

1

10 A
II

10 A
IV

40 A II
30 mA

(I)

16 A
IV
(3 ut)

10 A
IV

4x2,5+2,5

16 A
IV
(3 ut)

10 A
IV

40 A IV
30 mA

1/2 CARRIL SALA EXPOSICIONS (2)

10 A
IV

40 A IV
30 mA

(H)

10 A
IV

40 A IV
30 mA

4x2,5+2,5

40 A IV
30 mA

Nº PLÀNOL:

A11

DC.1

DETALL TROBADA PARET I FORJAT

E 1:10

DC.6

DETALL TARIMA DE FUSTA

E 1:15

DI.2

DETALL SAFATA I TUBS D'INCENDI

E 1:10

DC.7

DETALL RAMPA METÀL·LICA ENTRADA

E 1:20

DI.3

DETALL RUIXADORS

E 1:50

Forjat

Paret de fàbrica ceràmica
"gero"

DC.2

Reomplert de 2cm de material
d'unió, tipus porex, PU de
fàcil retracció.

DETALL TROBAMENT PARETS

E 1:10

Junta elàstica e:1cm

d<0.15

Paret existent

Paret de fàbrica ceràmica
"gero"

10%
DC.3
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CAPÍTOL PRIMER:
1.01.-

OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC.

OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.), té com objecte servir de base
per què les Empreses Contractistes i les empreses que participin en l’execució de les
obres a què fa referència el projecte en el que es troba inclòs aquest estudi, les portin a
terme en les millors condicions que puguin aconseguir respecte a garantir el
manteniment de la salut, la integritat física i la vida dels treballadors de les mateixes,
complint així el que ordena el seu articulat el R. D. 1627/97 de 24 d’Octubre (B.O.E. de
25/10/97).
1.02.-

ESTABLIMENT POSTERIOR D’UN PLA DE SEGURETAT I SALUT EN
L’OBRA.

L’estudi de Seguretat i Salut, ha de servir també de base perquè les empreses
constructores, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms que participin a
l’obra, abans del començament de l’activitat en les mateixes, puguin elaborar un Pla de
Seguretat i Salut tal i com indica els articles del real Decret citat en el punt anterior.
En aquest Pla, podran modificar-se alguns dels aspectes senyalats en aquest Estudi
amb els requisits que estableixi la mencionada normativa. El Pla de Seguretat i Salut
és el que, en definitiva, permetrà aconseguir i mantenir les condicions de treball
necessàries per protegir la salut i la vida dels treballadors, durant el desenvolupament
de les obres que contempla aquest E.B.S.S.

CAPÍTOL SEGON:

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA.

2.1.- TIPUS D’OBRA.
L’obra, objecte d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, consisteix en l’execució de
les diferents fases d’obra per tal de portar a terme les diferents instal·lacions
necessàries en les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa del
Convent de Sant Francesc per a usos de Pública Concurrència.
2.2.- SITUACIÓ DEL TERRENY I/O LOCALS DE L’OBRA.
Carrer i número
Població:
Districte postal:
Província:
2.3.-

Carrer Clavé s/n.
BERGA
08600
Barcelona

DENOMINACIÓ DE L’OBRA.

L’objecte de la present obra és l’execució material de la “OBRES DE REFORMA
INTERIOR PER A L’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DEL CONVENT DE SANT
FRANCESC PER A USOS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.“.
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2.4.- PROPIETARI / PROMOTOR.
Nom i cognoms:
Adreça:
Població:
Província:
Codi postal:
CAPÍTOL TERCER:

AJUNTAMENT DE BERGA
Plaça de Sant Pere nº 1
BERGA
Barcelona.
08600

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

3.1.- AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
Nom:
NIF:
Adreça:
Titulació:
Telèfon:
Correu electrònic:

Aleix Cervantes López
40561365Z
C. Lluís Millet, núm. 21, 2n
08600 Berga (Barcelona)
Enginyer Industrial amb núm. de col·legiat 15698.
676.949.996
acervantes@itecnics.cat

3.2.- PRESSUPOST TOTAL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
El pressupost d’execució per contracte (IVA 21% inclòs) estimat en aquest projecte és
de 358.130,69 euros.
El pressupost per cadascuna de les fases d’execució abans descrites és el següent:



Fase 1. Pressupost d’execució per contracte (PEC): 74.988,95 euros (IVA 21%
inclòs).
Fase 2. Pressupost d’execució per contracte (PEC): 283.141,74 euros (IVA 21%
inclòs).

3.3.- TERMINI D’EXECUCIÓ ESTIMAT.
El termini d’execució s’estima en CINQUANTA-CINC DIES LABORABLES. Dividits
per fases de la forma següent:



Fase 1. 15 dies.
Fase 2. 40 dies.

3.4.- NUMERO DE TREBALLADORS.
Durant l’execució de les obres s’estima la presència en les obres de vuit treballadors.

3.5.- RELACIÓ RESUMIDA DELS TREBALLS A REALITZAR.
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Els treballs a realitzar consistiran en l’execució de les diferents “OBRES DE REFORMA
INTERIOR PER A L’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DEL CONVENT DE SANT
FRANCESC PER A USOS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.“.
CAPÍTOL QUART: FASES D’OBRA AMB IDENTIFICACIÓ DE RISC.
Durant l’execució dels treballs es planteja la realització de les següents fases d’obres
amb identificació dels risc que comporten:












Caiguda d’objectes i/o màquines.
Caiguda o col·lapse de bastides.
Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Cossos estranys als ulls.
Exposició a fonts lluminoses perilloses.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària.
Petjada sobre objectes punxents.
Sobreesforços.
Caiguda de persones d’altura.

CAPÍTOL CINQUÈ:
RELACIÓ DE MITJANS HUMANS I TÈCNICS PREVISTOS AMB IDENTIFICACIÓ DE RISCS.

Es descriuen, a continuació, els mitjans humans i tècnics que es preveu utilitzar pel
desenvolupament d’aquest projecte.
De conformitat amb l’indicat en el R. D. 1627/97 de 24/10/97 s’identifiquen els riscs
inherents a tals mitjans tècnics.
5.1.- TIPUS D’ENERGIA. MITJANS MATERIALS.






Cremades físiques i químiques.
Exposició a fonts lluminoses perilloses.
Incendis.
Explosions.

5.2.- MÀ D’OBRA, MITJANS HUMANS.

 Instal·lador.
 Ajudants.
 Peons.
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CAPÍTOL SISÈ:

MESURES DE PREVENCIÓ DELS RISCS.

6.1.- PROTECCIONS COL·LECTIVES.
GENERALS:
Senyalització:
El Real Decret 485/1.997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes
de caràcter general relatives a la senyalització de seguretat i salut en el treball, indica
que s’haurà d’utilitzar una senyalització de seguretat i salut a fi de:
A)
B)
C)
D)

Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats risc,
prohibicions i obligacions.
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

Protecció de persones en instal·lacions de gas natural.
Instal·lació de gas natural, ajustada al Reglament d’aparells que utilitzen combustibles
gasosos (R. D. 1651-1974) de 7 de març, i a les normes UNE 60621-1 per
Instal·lacions Receptores de gas en Mitja i Baixa Pressió i UNE 60-601 per
instal·lacions de calderes a gas.
Haurà de projectar-se, realitzar-se i utilitzar-se de manera que no comporti perill de
incendi ni d’explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides
contra els risc d’electrocució per contacte directe i indirecte.
El projecte, la realització i l’elecció del material i dels dispositius de protecció, hauran de
tenir en compte el tipus i la potència de l’energia subministrada, les condicions dels
factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la
instal·lació.

PROTECCIONS COL·LECTIVES PARTICULARS A CADA FASE D’OBRA.
Protecció contra caigudes d’altura de persones o objectes.
El risc de caiguda d’altura de persones (precipitació, caiguda al buit) és contemplat per
l’annex II del R. D. 1627/97 de 24 d’Octubre de 1.997 com risc especial per la seguretat
i salut dels treballadors, per això, d’acord amb els articles 5.6 y 6.2 de l’esmentat Real
Decret, s’adjunten les mesures preventives específiques adequades.
Baranes de protecció.
S’utilitzaran com tancament provisional de forats verticals i perimetrals de plataformes
de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones i objectes des d’una altura
superior a 2 m; estaran construïdes per balaustres, entorn peu de 20 cm d’alçada.
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Escales portàtils:
Tindran la resistència i els elements de recolzament i subjecció necessaris per que la
seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per
trencament o desplaçament de les mateixes.
Les escales que tinguin que utilitzar-se a l’obra tindran de ser preferentment d’alumini o
ferro, a no ser possible s’utilitzaran de fusta, però amb els esglaons encaixats i no
clavats. Estaran dotades de sabates, subjectades en la part superior, i sobrepassaran
en un metre el punt de recolzament superior.
Prèviament a la seva utilització s’escollirà el tipus d’escala a utilitzar, en funció de la
feina a la que estigui destinada i s’assegurarà la seva estabilitat. No s’utilitzaran
escales excessivament curtes o llargues, ni empalmades.

6.2.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIS).
• Caiguda d’objectes i/o màquina.
 Bossa porta eines.
 Calçat amb protecció contra cops mecànics.
 Casc protector del cap contra risc mecànics.
• Contactes elèctrics directes.
 Calçat amb protecció contra descàrregues elèctriques.
 Casc protector del cap contra risc elèctrics.
 Ulleres de seguretat contra arc elèctric.
• Contactes elèctrics indirectes

Botes d’aigua.
• Cossos estranys als ulls.

Ulleres de seguretat contra projecció de líquids.

Ulleres de seguretat per us bàsic (topada o impacte amb partícules
sòlides)

Pantalla facial abatible amb visor de reixeta metàl·lica.

PROTECCIONS ESPECIALS PARTICULARS A CADA FASE D’OBRA:
6.3.- NORMATIVA A APLICAR EN LES FASES DE L’ESTUDI.
NORMATIVA GENERAL.
Exigeix el R. D. 1627/97 de 24 d’Octubre, la realització d’aquest Estudi de Seguretat i Salut
que ha de contenir una descripció dels riscs laborals que puguin ser evitats, indicant a tal
efecte les mesures preventives adequades, relació d’aquells altres que no han pogut evitarse conforme a lo senyalat anteriorment, indicant les proteccions tècniques tendint a reduirlos i les mesures preventives que els controlin. Ha de tenir-se en compte, seguint el R.D., la
tipologia i característiques dels materials i elements que puguin usar-se, determinació del
procés constructiu i ordre d’execució dels treballs.
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6.4.- NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE D’OBRA.
I
INSTAL·LACIONS EN EDIFICIS I LOCALS.
Entre altres aspectes, aquesta activitat, s’haurà d’haver-se ponderat la possibilitat
d’adoptar alguna de les següents alternatives:
Tendència a la normalització i repetitivitat dels treballs, per racionalitzar-lo i fer-ho més
segur, amortitzable i reduir adaptacions artesanals i manipulacions perfectament
prescindible en obra.
Es procurarà projectar amb tendència a la supressió d’operacions i treballs que puguin
realitzar-se al taller, eliminant d’aquesta forma l’exposició dels treballadors a riscs
innecessaris.
En general les tanques o “palanques” acotaran no menys de 1 m el pas de vianants i 2
m el de vehicles.
Després d’haver adoptat les operacions previstes (obertures de circuits, bloqueig dels
aparells de tall i verificació de l’absència de tensió) a la realització de treballs elèctrics,
s’hauran de realitzar al propi lloc de treball, les següents:

Verificació de l’absència de tensió i de retorns:
Posta en curtcircuit el més a prop possible del lloc de treball i en cada un dels
conductors sense tensió, incloent el neutre i els conductors d’enllumenat públic, si
existissin. Si la xarxa conductora és aïllada i no pot realitzar-se la posta en curtcircuit,
tindrà de procedir-se com si la xarxa estigués en tensió, en quan a protecció personal
es fa referència.
Delimitar la zona de treball, senyalitzant-la adequadament si existeix la possibilitat
d’error en la identificació de la mateixa.

Proteccions personals:
Els guants aïllants, a més d’estar perfectament conservats i ser verificats freqüentment,
hauran d’estar adaptats a la tensió de les instal·lacions o equips en els quals es
realitzin treballs o maniobres.

Intervenció en instal·lacions elèctriques i de gas natural:
Per garantir la seguretat dels treballadors i per minimitzar la possibilitat de que es
produeixin contactes elèctrics directes, al intervenir en instal·lacions elèctriques
realitzant treballs sense tensió, es seguiran al menys tres de les següents regles (cinc
regles d’or de la seguretat elèctrica):
El circuit s’obrirà amb tall visible.
Els elements de tall s’enclavaran en posició d’obert , si es possible amb clau.
Es senyalitzaran els treballs mitjançant rètol indicador en els elements de tall
“PROHIBIT MANIOBRAR PERSONAL TREBALLANT”.
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Es verificarà l’absència de tensió amb un discriminador de tensió o mesurador
de tensió.
Es curtcircuitaran les fases i es posarà a terra.
Els treballs en tensió es realitzaran quan existeixin causes molt justificades, es
realitzaran per part de personal autoritzat i ensenyat en els mètodes de treball a seguir,
estant en tot moment present un Cap de treballs que supervisarà la labor del grup de
treball. Les eines que utilitzin i vestits de protecció personal haurà de ser homologat.
Al realitzar treballs en proximitat a elements en tensió, se informarà al personal
d’aquests risc i es prendran les següents precaucions:




En un primer moment es considerarà si és possible tallar la tensió en aquells
elements que produeixin el risc.
Si no és possible tallar la tensió es protegirà mitjançant mampares aïllants
(vinil).

MANTENIMENT PREVENTIU GENERAL
L’articulat i annexes del R. D. 1215/97 de 18 de Juliol indica la obligatorietat per part de
l’empresari d’adoptar les mesures preventives necessàries per que els equips de treball
que estiguin a disposició dels treballadors siguin adequats al treball que tingui de
realitzar-se i convenientment adaptats al mateix, de forma que garanteixin la seguretat i
salut dels treballadors al utilitzar-los. Si això no fos possible, l’empresari adoptarà les
mesures adequades per disminuir aquests riscs al mínim.
Com a mínim, només tindran de ser utilitzats equips que satisfacin les disposicions
legals o reglamentàries que siguin d’aplicació i les condicions generals previstes en
l’Annex I. Quan l’equip requereixi una utilització de manera o forma determinada
s’adoptaran les mesures adequades que reservin l’ús als treballadors especialment
designats per allò.
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per que mitjançant el manteniment
adequat, els equips de treball es conservin durant tot els temps d’utilització en
condicions tals que satisfacin l’exigit per les normes esmentades.
Són obligatòries les comprovacions prèvies a l’ús, les prèvies a la reutilització darrera
cada muntatge, darrera el manteniment o reparació, darrera exposicions a influències
susceptibles de produir deterioraments darrera esdeveniments excepcionals.
Tots els equips, d’acord amb l’article 41 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei
31/95), estaran acompanyats de instruccions adequades de funcionament i condicions
per les quals tal funcionament és segur pels treballadors.
Els articles 18 i 19 de la citada Llei indiquen la informació i formació adequades que els
treballadors han de rebre prèviament a la utilització dels equips esmentats.
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CAPÍTOL SETÈ: LEGISLACIÓ, NORMATIVES I CONVENIS D’APLICACIÓ AL PRESENT
ESTUDI.




Legislació:


LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (LLEI 31/95 DE 8/11/95).



REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ (R. D. 39/97 DE 7/1/97).



ORDRE DE DESENVOLUPAMENT DEL R.S.P (27/6/97).



DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (R. D. 485/97 DE 14/4/97).



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LLOCS DE
TREBALL (R. D. 486/97 DE 14/4/97).



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A
L’UTILITZACIÓ PELS TREBALLS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(R. D. 773/97 DE 30/5/97).



DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ
PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL (R. D. 1215/97 DE
18/7/97).



ORDENANÇA GENERAL DE HIGIENE I SEGURETAT EN EL TREBALL
(O.M. DE 9/3/71) Exclusivament el capítol VI, i art. 24 i 75 del capítol VII.



REGLAMENT GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (OM
de 31/1/40) Exclusivament el capítol VII.



REGLAMENT D’APARELLS QUE UTILITZEN COMBUSTIBLES GASOSOS
(R.D. 1651-1974 de 7 de Març).

DE

Normativa:


Norma UNE 60621 Instal·lacions receptores de gas per usos industrials
subministrades en mitjà i baixa pressió.



Norma UNE 60.601-93 Instal·lació de calderes a gas per calefacció i/o aigua
calenta de potència útil superior a 70 kW (60.200 kcal/h)



Norma UNE 81 707 85 Escales portàtils d’alumini simples i d’extensió.



Norma UNE 81 250 80 Guants de protecció. Definicions i classificació.



Norma UNE 81 304 83 Calçat de seguretat. Assaigs de resistència a la
perforació de la sola.
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CAPÍTOL VUITÈ: PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EBSS.
1.-

PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT.
Quant s’esdevingui algun accident en que necessiti assistència facultativa, encara que
sigui lleu, i l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la
contrata principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de
condicions de treball que han possibilitat l’accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de
l’obra, on s’especificarà :
-

Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per la qual treballa.
Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal.
Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir
l’adopció de mesures complementàries no indicades a l’informe.
Per a qualsevol modificació futura en el Pla de Seguretat i Salut que fos necessari
realitzar, caldrà aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la
direcció facultativa.
L’acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjecció
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni
eximeixen de complir-les.
El contractista controlarà els accessos a l’obra i serà responsable del manteniment en
condicions reglamentaries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels
resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de
treball.
El contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de
la totalitat del personal que intervé a l’obra. També dels sistemes de protecció
col·lectius (SCP i es farà responsable de la responsable de la seva correcte utilització i
execució).
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a
les prestacions respectives.
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària de l’obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc..., usarà per circular per
l’obra el casc de seguretat.
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en
garanteix l’operativitat funcional preventiva.
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Tota la maquinaria elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels
motors i els xassís metàl·lica a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra
necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà
sempre l’electricitat de l’obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixot de les màquines en
funcionament.
2.-

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.
Tots els equips de protecció individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectives (SCP)
tindran fixat un període de vida útil.
Quan per circumstàncies del treball, es produeix un deteriorament més ràpid d’una
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada
prevista o de la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu és hagi adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

3.-

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).
Descrivim en aquest apartat la indumentària per a la protecció personal que es fa servir
més i amb més freqüència en el centre de treball del ram de la construcció, en funció
dels riscos més corrents a què estaran exposats els treballadors d’aquest sector.
Casc
El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha de ser homologat amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de
treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques generals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o
iguals a 1.000 V.
- Pes : no ha d’utrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tingui més de quatre anys encara que no
hi hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn
les peces interiors en contacte amb el cap.
Calçat de seguretat
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Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents
mecànics i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligatori l’ús
de calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària
MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.
Les característiques principals són :
-

Classe : calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció de punció
plantar).
Pes : no ha d’ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua i de
morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnic reglamentaria MT-27, Resolució de
la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.
Guants
Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (Dermatosis, talls,
esgarrapades, picadures, etc...) cal fer servir guants. Poden ser diferents materials,
com ara :
Cotó o punt :
Cuir :
Làtex rugós :
Lona :
Goma o similar :

feines llargues.
manipulació en general.
manipulació de peces que tallin.
manipulació de fustes.
manipulació elèctrica.

Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la
Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE
núm. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de
Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.
Cinturons de seguretat
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, es preceptiu l’ús de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13,
Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-08-77.
Les característiques generals son:
-

Classe A : cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi
de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats.
L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

Protectors auditius
Quant els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb nivell de soroll superior
als 80 dB (A), es obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran l’ús individual.
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Aquest protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària
MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
Protectors de la vista
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum,
esquitxades de líquid i radiacions perilloses o enllumenat, hauran de protegir-se la vista
amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la
Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE
núm. 196 de 17-08-78 i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 0909-78.
Roba treball
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de Treball, preferiblement del
tipus granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu
provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc...) i fàcil de netejar.
En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls ha
de proveir de roba impermeable (botes d’aigua i impermeables).

4.-

SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC).
Descrivim en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a
funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona i/o
objecte a protegir.
Tanques autònomes de limitació i protecció
Tindran com a mínim 100 cms d’alçària i seran construïdes a base de tubs
metàl·lics.
En tot moment estarà garantida l’estabilitat de la tanca.
Baranes
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perfil de caigudes des de més de 2
metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kgs/ml) per garantir la retenció de
persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm., llistó intermedi i
entornpeu.
Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges)
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos
d’acord amb la seva funció protectora.
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Escales de mà
Hauran d’anar proveïdes de sabata antilliscant. No es faran servir simultàniament
per dues persones. La longitud depassarà en un metre el punt superior de
desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar
moviments.
Tanta la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a
aquesta.
5.-

SERVEIS DE PREVENCIÓ.
El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut, propi
o extern.
Servei mèdic
Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o
mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom,
haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligatori i són també
obligatòries les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

6.-

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.
Es constituirà el comitè de seguretat i salut quan el nombre de treballadors superi el
que preveu l’Ordenança laboral de la construcció o, si n’hi ha, el que disposi el
conveni col·lectiu provincial.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. Es interessant que
participi com a membre del Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i es reposarà immediatament el
que s’hagi consumit.

7.-

INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT.
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements,
dimensiones i característiques al que preveu a l’especificat els articles 44 de
l’Ordenança General de seguretat i higiene i 335, 336, i 337 de l’Ordenança laboral
de la construcció, vidre i ceràmica.
Existirà una caseta d’obra o magatzem que tindrà una farmaciola, bancs per canviarse de roba els treballadors i el llibre d’incidències, plànols de les obres, plànols dels
serveis existents i el Pla de Seguretat i Salut.
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8.-

PLA DE SEGURETAT I SALUT.
El contractista principal està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut abans de
l’inici de l’obra, en què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant
aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el
Reial Decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les
alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l’acta
d’aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el Pla de seguretat i salut, de
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de
l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de
base per elaborar aquest Estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del
tècnic autor de l’Estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en
matèria de seguretat en la fase d’execució d’obres.
9.-

LLIBRE D’INCIDÈNCIES.
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà
d’estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat
en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el
representant dels treballadors, els quals deuran fer-hi les anotacions que considerin
oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa
notifiqui a l’inspecció de treball dins del termini de 24 hores.

Berga, juliol de 2018

L’enginyer industrial
Aleix Cervantes López
Col·legiat núm. 15.698
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
DADES GENERALS

PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REFORMA INTERIOR
PER A L’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DEL VCONVENT DE
SANT FRANCESC PER A USOS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA

EMPLAÇAMENT :

C. CLAVÉ, S/N

MUNICIPI:

BERGA

TITULAR:

AJUNTAMENT DE BERGA (CIF: P0802200F)

REDACTOR DEL PROJECTE
Nom: Aleix Cervantes López
NIF: 40561365Z
Adreça: C. Lluís Millet, núm. 21, 2n
08600 Berga (Barcelona)
Titulació: Enginyer Industrial. Col·legiat núm. 15.698.
Telèfon: 676.949.996
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CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL

Te com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la
legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o CONTRACTISTA de
l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Enginyer-Director, així com les relacions entre ells
i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
-

Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament
d'obra si és que existeix.

-

El present Plec de Condicions.

-

Els plecs de condicions aprovats pel Consell
d'Espanya.

-

La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).

-

El plec de condicions tècniques de partides d'obra d'edificació i urbanització de l'Institut de
Tecnologia de la construcció de Catalunya.

-

En obres destinades a l'administració la Llei de Contractes de l'Estat, el Reglament General
de Contractació i el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació
d'Obres de l'Estat.

Superior dels Col·legis d'Arquitectes

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida
a escala.
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CAPÍTOL 2. CONDICIONS FACULTATIVES

DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES.

EL CONTRACTISTA
Correspon al CONTRACTISTA :
-

Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

-

Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin
i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi
sistema d'execució de l'obra..

-

Subscriure amb l'Arquitecte i l'Enginyer-Director, l'acte de replanteig de l'obra.

-

Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.

-

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de l'Enginyer-Director, els subministraments o prefabricats que no comptin
amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.

-

Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que
s'hi practiquin.

-

Facilitar a l'Enginyer-Director, amb temps suficient, els materials necessaris per
l'acompliment de la seva comesa.

-

Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

-

Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.

-

Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONTRACTISTA O CONTRACTISTA

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Abans de començar les obres, el CONTRACTISTA consignarà per escrit que la documentació
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT I SALUT
El CONTRACTISTA , a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i
Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de
l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en
cas de no ser necessària la designació de coordinador.
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Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells.
Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article
42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

OFICINA A L'OBRA
El CONTRACTISTA habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell
adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
-

El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
l'Enginyer.

-

La Llicència d'obres.

-

El Llibre d'Ordres i Assistències.

-

El Pla de Seguretat i Salut.

-

La documentació de les assegurances esmentades en el present plec.

el seu cas, redacti

Disposarà a més el CONTRACTISTA una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador
en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de
coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.

REPRESENTACIÓ FACULTATIVA DEL CONTRACTISTA
El Contractista tindrà l’obligació de posar al front del seu personal i pel seu compte un facultatiu
legalment autoritzat les funcions del qual seran vigilar els treballs i col·locació de bastides,
cintes i altres mitjans auxiliars, complir les instruccions de l’Enginyer-Director, verificar els
replantejos, els dibuixos de muntanyes i altres operacions tècniques.
Aquest requisit tindrà caràcter obligatori quan, sigui quin sigui la importància de l’obra, el
Contractista no tingués pràctica en la construcció i sempre que per qualsevol causa l’EnginyerDirector ho estimi necessari. Alhora els materials fabricats en el Taller, tals com biguetes,
carregadors, etc., del material que siguin, hauran de portar garantia de fabricació i del destí que
se’ls determina, essent el Contractista responsable dels accidents que passin per incompliment
d’aquesta disposició o per no prendre les degudes precaucions.
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PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN L'OBRA
El Contractista per ell mateix o per mitjà dels seus facultatius, representats o encarregats
estaran en l’obra durant la jornada legal de treball i acompanyarà a l’Enginyer-Director o el seu
representat, en les visites que faci a l’obra posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels
reconeixements que consideri necessaris i subministrant-hi les dades precises per a la
comprovació d’amidaments i liquidacions.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de
Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi
l’Enginyer dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i
tipus d'execució.

INTERPRETACIONS,
PROJECTE

ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL

El Contractista es sotmetrà expressament al criteri i judici de l’Enginyer-Director, igualment la
propietat.
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per
escrit al CONTRACTISTA que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb
la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que
rebi, de l'Enginyer-Director.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el
CONTRACTISTA , haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que
l'hagués dictat, el qual donarà al CONTRACTISTA el corresponent rebut si així ho sol·licités.
El CONTRACTISTA podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Enginyer-Director, segons les seves
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i
execució del projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les obres donades per l’Enginyer-Director
només podrà presentar-les a través del mateix, davant de la propietat, si elles són d’ordre
econòmic: contra disposicions d’ordre tècnic o facultatiu de l’Enginyer-Director no s’admetrà
cap tipus de reclamació, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima
oportú, mitjançant l’exposició raonada dirigida a l’Enginyer-Director, el qual es podrà limitar la
seva contractació a l’acusament de rebut, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de
reclamacions.
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RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L’ENGINYERDIRECTOR.
El Contractista no podrà recusar als Enginyer, Aparellador o personal de qualsevol índole,
depenent de la Direcció facultativa o de la propietat encarregada de la vigilància de les obres,
ni demanar que per part de la propietat es designin uns altres facultatius pels reconeixements i
mesuraments. Quan es cregui perjudicat amb els resultats d’aquests procedirà d’acord amb
l’estipular en el paràgraf precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni
pertorbar-se la marxa dels treballs.

FALTES DEL PERSONAL
L'Enginyer, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el
Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

LLIBRE D’ORDRES
El Contractista tindrà sempre en l’oficina de l’obra i a disposició de l’Enginyer-Director, un
“Llibre d’Ordres” amb les seves fulles foliades per duplicat, en el que redactarà les que cregui
necessàries donar al Contractista per a que adopti les mesures precises que evitin en el
possible els accidents de tot gènere que poden passar als obrers, als vianants en general i les
finques confrontants (en cas que existeixi perill de ruïna d’una finca confrontant, el Contractista
avisarà a l’Enginyer-Director i es donarà compte al propietari contigu de l’estat de la seva
propietat per a que posi urgentment remei de consolidació a la mateixa), les que cregui
necessàries per a esmenar o reparar en les seves visites a l’obra, i totes les que jutgi
indispensable per als treballs que es portin a termini estiguin d’acord i en harmonia amb els
documents del Projecte.
Cada ordre haurà de ser estesa i firmada per l’Enginyer-Director i “l’assabentat” subscrit amb la
firma del Contractista o la del seu encarregat de l’obra; còpia de cada ordre estesa en el foli
duplicat quedarà en poder de l’Enginyer-Director i els folis aniran grapats.
El fet de que en aquest llibre no figurin redactades les ordres que ja preceptivament té
l’obligació de complimentar el Contractista, d’acord amb l’establert en el “Plec de Condicions de
l’Edificació” no suposa eximent ni cap tipus d’atenuant per a les responsabilitats que siguin
inherent al Contractista.

PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS
MITJANS AUXILIARS

CAMINS I ACCESSOS
El Contractista construirà o habilitarà pel seu compte els camins o vies d’accés i comunicació
de qualsevol tipus, per on s’hagin de transportar els materials de l’obra, quan per això existeixi
la necessitat.
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REPLANTEIG
El CONTRACTISTA iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El CONTRACTISTA sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Enginyer-Director i una vegada
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que
haurà de ser aprovat per l'Enginyer, i serà responsabilitat del CONTRACTISTA l'omissió
d'aquest tràmit.

COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El CONTRACTISTA començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Enginyer del
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

ORDRE DELS TREBALLS
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES
D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els
altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Enginyer en tant
es formula o tramita el Projecte Reformat.
El CONTRACTISTA està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
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PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Si per causa de força major i independent de la voluntat del CONTRACTISTA , aquest no
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta,
previ informe favorable de l'Enginyer. Per això, el CONTRACTISTA exposarà, en un escrit
dirigit a l'Enginyer la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut
a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per
l'esmentada causa sol·licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del
cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al projecte que hagi servit de base a la
contracta, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i les ordres i
instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri l’Enginyer-Director al Contractista,
sempre que aquesta encaixi dins de la xifra a que puguin els pressupostos aprovats.

OBRES OCULTES
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests
documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l’Enginyer; i l’altre, al Contractista .
Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els
amidaments.

TREBALLS DEFECTUOSOS
El Contractista com es natural, ha d’utilitzar materials que compleixin les condicions exigides a
les Condicions Generals d’índole tècnica del Plec de Condicions de l’Edificació i realitzarà tots i
cadascun dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.
Per això i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, el Contractista és l’únic
responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les mancances i defectes que en
aquests puguin existir, per la seva mala execució o mancances i defectes que en aquests
puguin existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o
aparells utilitzats o aparells col·locats, sense que puguin servir d’excusa, ni li atorga cap tipus
de dret, la circumstància de que l’Enginyer-Director o els seus subalterns no l’hagin informat
sobre el particular, ni tampoc el fet de que hagin estat valorades en les certificacions
participacions d’obra, que sempre es suposa que s’estenen i abonen a bon compte.
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Com a conseqüència de tot això, quan l’Enginyer-Director, o el seu representant en l’obra
adverteixin vicis o defectes en els treballs executats o que els materials o els aparells col·locats
no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o
finalitzats aquests i abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat i tot a càrrec
de la contracta. Si aquesta no estimés justa la resolució i es negués a l’enderrocament i
reconstrucció ordenades, es procedirà d’acord amb l’establert a continuació :
-

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin
perfectament preparats, l’Enginyer-Director donarà ordre al Contractista per a que els
substitueixi per uns que s’ajustin a les condicions requerides pels Plecs o falten aquestes, a
les ordres de l’Enginyer-Director.

-

L’Enginyer-Director, podrà si les circumstàncies o l’estat de les obres ho aconsella permetre
la utilització d’aquells materials defectuosos que millor els sembli acceptar o imposar la
utilització d’uns altres de superior qualitat a la indicada, si al Contractista no li fos possible
subministrar-los de la requerida en ells, descomptant-se en el primer cas la diferència de
preu del material requerit al defectuós utilitzat, i no tenint dret el Contractista a cap tipus
d’indemnització.

A pesar de tot l’expressat quan l’ordre sigui notòriament injusta a judici del Contractista, aquest
podrà recórrer a la propietat.

VICIS OCULTS
Si l’Enginyer-Director tingués fonamentades raons per a creure en l’existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la
recepció definitiva, els enderrocaments que cregui necessaris per a reconèixer els treballs que
suposi defectuosos.
Les despeses d’enderrocament i reconstrucció que s’ocasionin seran a càrrec del Contractista,
sempre que els vicis existeixin realment i, en cas contrari, aniran a càrrec del propietari, i si
aquest es negués, la responsabilitat serà al seu càrrec en cas d’accident.

DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA
El CONTRACTISTA té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions
Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el CONTRACTISTA haurà de
presentar a l'Enginyer-Director una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en
la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat
de cadascun.

PRESENTACIÓ DE MOSTRES
A petició de l'Enginyer, el CONTRACTISTA
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.

li presentarà les mostres dels materials amb
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MATERIALS NO UTILITZABLES
El CONTRACTISTA , a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin
utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de
Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni
l'Enginyer-Director, però acordant prèviament amb el CONTRACTISTA la seva justa valoració,
tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu
objecte, l'Enginyer-Director, donarà ordre al CONTRACTISTA de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el CONTRACTISTA al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la
Contracta.
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a
criteri de l'Enginyer, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el
CONTRACTISTA prefereixi substituir-los per altres en condicions.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS
Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del
promotor però s’hauran d’especificar en el moment de l’oferta.

NETEJA DE LES OBRES
Es obligació del CONTRACTISTA mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra
ofereixi bon aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del
Projecte, el CONTRACTISTA s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.
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SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL
La contracta observarà tots i cada un dels requisits de seguretat i higiene general i particular
de tots els treballadors.
Es fa notar al CONTRACTISTA de la importància de la seguretat en la construcció, per la qual
cosa s'ha de tenir al dia i extremar les precaucions previstes en l'Ordenança del Treball de la
Construcció , secció referida a la seguretat en el treball de les indústries de la construcció i
obres públiques. A fi de complir el reglament el Contractista d'acord amb els preceptes dels
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball de les Indústries de la Construcció dictarà les
mesures necessàries de seguretat i constituirà un comitè de seguretat i higiene, responsable
de tota aquesta normativa.

SENYALITZACIÓ DE L'OBRA
La contracta està obligada a instal·lar les senyals precises i a establir la circulació a l'interior i
en l'entorn de les obres amb les màximes condicions de seguretat, l'aparellador les revisarà
d'acord amb el seu propi criteri i dels plecs de condicions generals, la senyalització si part de la
jornada no hi ha il·luminació natural caldrà que sigui del tipus lluminós. La senyalització es
revisarà cada dia a l'inici i al final de la jornada, per tant els accidents que per aquesta raó es
puguin produir seran responsabilitat de la contracta.

2.4. DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS.Trenta dies com a mínim abans d’acabar-se les obres es comunicarà a l’Enginyer-Director al
Propietari, la proximitat del seu acabament a fi de que aquest senyali data per a l’acte de la
recepció provisional i el lliurament del certificat d’acabament d’obres.

NORMES PER A LES RECEPCIONS PROVISIONALS.Per a procedir a la recepció provisional d’obres serà necessària l’assistència del propietari o de
la seva representació autoritzada (que pot recaure en l’Enginyer-Director de l’obra) i del
Contractista o del seu representant, degudament autoritzat. Si expressament requerit pel
Contractista no assistís o renunciés per escrit a aquest dret, conformant-se amb el resultat, se li
requerirà de nou i si tampoc acudís, se li nomenarà d’ofici representant pel Col·legi Oficial
d’Enginyers corresponent.
Si les obres es troben en bon estat hi han estat executades segons les condicions establertes,
es tindran per rebudes provisionalment, començant a córrer en aquella data el termini de
garantia que com a mínim es considerarà de tres mesos.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’Acta i s’especificarà
en la mateixa les instruccions precises i detallades que l’Enginyer-Director ha de senyalar al
Contractista per a esmenar els defectes observats, fixant-se un termini per a esmenar-los,
acabat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions a fi de procedir de
nou a la recepció provisional de l’obra.
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MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA
Rebudes provisionalment les obres es procedirà immediatament per l’Enginyer-Director a la
seva general i definitiva, amb la precisa assistència del Contractista, o un representant seu
nomenat per ell o d’ofici, en la forma establerta per a la recepció d’obres.
Serviran de base per a l’amidament les dades del replantejament general, les dades dels
replantejos parcials que hagués exigit el curs dels treballs, els de fonaments i altres parts
ocultes de les obres preses durant l’execució dels treballs autoritzats amb les firmes del
Contractista amb l’aprovació de l’Enginyer-Director, la l’amidament que es porti a terme de les
parts descobertes de les obres de fàbrica i accessoris i en general els que convinguin al
procediment consignat en les condicions de la contracta per a decidir el número d’unitats d’obra
de cada classe executades, tenint present a no ser que hi hagués pacte en contra, el
preceptuat en els diversos Capítols del Plec de Condicions Generals d’índole Tècnica, compost
pel Centre Experimental d’Arquitectura i adoptat per a les seves obres per la Direcció General
d’Arquitectura, a l’establir-se les normes per a l’amidament i valoració dels diversos treballs.

TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà el que es fixi en el contracte com a document prioritari. En cas de
que aquest document no l'estipuli de termini concret quedarà fixat en UN ANY.

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista .
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes
en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta.

DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà
l'obligació del CONTRACTISTA de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que
poguessin afectar-li per vicis de construcció.

PRÓRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
. Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Enginyer-Director marcarà al
CONTRACTISTA els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
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SUSPENSIÓ DE LES OBRES I RESOLUCIÓ CONTRACTUAL
Té la propietat dret a decidir la suspensió temporal, parcial o total de l'obra o fer-ne la
suspensió definitiva en aquells casos que ho consideri necessari. El Contractista tindrà dret a
un indemnització a concepte de danys i perjudicis segons el previst a la clàusula 65 del
PCGA.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser
recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts
en el l’apartat de neteja d’obres.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els
apartats de medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra, i apartat de
termini de garantia d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a
criteri de l'Enginyer Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.
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CAPÍTOL 3: CONDICIONS ECONÒMIQUES

3.1. PRINCIPI GENERAL

Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions
contractualment establertes.
La propietat, el Contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

DELS PREUS

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS
El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals , les auxiliars i el benefici industrial.
Es consideren costos directes:
a)

La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en l'execució de la unitat d'obra.

b)

Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.

c)

Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents
i malalties professionals.

d)

Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.

e)

Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic
i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Segons la tipologia i situació de
les obres a realitzar no s’aplica cap percentatge de costos indirectes en relació als directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
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Constitueixen despeses auxiliars:
Els mitjans auxiliars es consideren inclosos en el preu de cada partida d'obra encara que no
estiguin especificats en la descomposició o descripció dels preus. Són aquelles despeses
produïdes per a la realització d'una partida en concret i que no es poden avaluar com a mà
d'obra, materials o maquinària. Entren dintre el concepte les eines petites en general, màquina
de perforar, regles, petits andamis.
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides
anteriors., depenen en tot cas del tipus de contracte
Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes
excepte el
Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el
Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta
En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el
preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de
Benefici Industrial de Contractista . El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que
en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
Preus contradictoris
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Enginyer decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna
circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Enginyer i el Contractista abans
de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions
Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la
localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del
contracte.
No obstant, en el cas de contractació pública es seguirà el procediment administratiu indicat per
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb
referència a Facultatives).
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en
primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de
Condicions particulars.
De la revisió dels preus contractats
Concepte: En la teoria general del dret la concepció actual del contracte és fruit del pensament
liberal que inspirà la codificació. Un dels principis claus d'aquesta concepció és la
immutabilitat de "contractus lex" és a dir els contractes s'han de complir en termes pactats i
són immodificables. Una de les manifestacions d'aquest principi és l'execució de les obres a
risc i perill del Contractista, una vegada pactat un preu aquest és immodificable.
Ara bé, en tota relació contractual també hi juga un paper fonamental el principi de l'equivalent
econòmic o equilibri entre les prestacions. Si es trenca l'equilibri econòmic es perjudica el
normal desenvolupament del contracte. A aquest principi de l'equivalent econòmic correspon
al concepte de la revisió de preus, el qual ha estat recollit i desenvolupat per la legislació que
regula la contractació administrativa. La revisió de preus per tant, no modifica el preu del
contracte sinó que l'actualitza al preu calculat pel Contractista en la seva oferta quan s'executen
les diferents unitats d'obra. En qualsevol contracte d'obres es pot incloure una clàusula que
permeti adequar el pressupost a les variacions, tant augment com disminució que experimentin
els preus durant l'execució del contracte.
No obstant, el contracte prevaldrà respecte el present plec en relació a la revisió de preus
contractats.
Emmagatzematge de materials
El Contractista està obligat a fer els emmagatzematge de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista .

DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS

Formes diferents d'abonament de les obres
. Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs
s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació,
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
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2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Previ mesurament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les
compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el
Projecte, els quals serviran de base pel mesurament i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Enginyer-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec
General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions
En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres
executades durant els terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat l'Enginyer.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al
resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per
a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte
a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per estendre aquesta
relació, l'Enginyer li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les
d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de
recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri
oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Enginyer-Director acceptarà o
refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de
l'Enginyer-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i
Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Enginyer-Director
expedirà la certificació de les obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi
preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
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Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració
es refereix. En cas que l'Enginyer-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen.
Millores d'obres lliurament executades
Quan el Contractista , inclòs amb autorització de l'Enginyer-Director, utilitzés materials de
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una
classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans
qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Enginyer-Director, no tindrà dret, no obstant, més
que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:
-

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant
partida alçada, s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert.

-

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris
per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.

-

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada
s'abonarà íntegrament al Contractista , exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Enginyer-Director
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per
portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici
Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial
o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista , i si no
fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar
les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la
Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista , se li abonarà juntament
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de
Condicions Particulars.
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Pagaments
El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra
conformades per l'Enginyer-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs,
per al seu abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada,
no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Enginyer-Director exigís la seva
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i
abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista .

3.6. DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament
fixat en el calendari d'obra.

3.7. VARIS

Millores i augments d'obra. Casos contraris
No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Enginyer-Director hagi manat per escrit
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i
aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els
amidaments del Projecte, a no ser que l'Enginyer-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació
de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de
la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades,
els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
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Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Enginyer-Director introdueixi innovacions que
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
Unitats d'obra defectuoses però acceptables
Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons
l'Enginyer-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de
sentir al Contractista , el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas
en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb
condicions, sense excedir l'esmentat termini.
Assegurança de les obres
El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment
amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb
càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels
treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista , fet en
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança,
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització
equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran
tassats amb aquesta finalitat per l'Enginyer-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els
posarà el Contractista , abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
Actualització de preus abans de l'adjudicació
Si el període de temps transcorregut entre el moment que es va calcular els preus del projecte
i l'inici del procés d'execució a una empresa Contractista és molt prolongat o bé s'han produït
variacions importants en els preus que fan que el càlcul hagi quedat desfasat per tal d'evitar
que es perjudiqui el desenvolupament normal del procés d'adjudicació es farà una actualització
del càlcul fet en el seu dia. Però si no convé retardar l'inici del procés d'execució es pot utilitzar
el mecanisme de les formules polinòmiques i els índexs de revisió de preus que s'han
comentat en l'article referit a la revisió de preus obtenint un percentatge d'augment lineal
d'actualització d'acord amb el que estableix l'art.67 del Reglament General de Contractació de
l'Estat.
Conservació de l'obra
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a
càrrec del Contractista , no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
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Si el Contractista , tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció
definitiva, l'Enginyer-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui
perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona
conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que
l'Enginyer-Director fixi.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de
Condicions Econòmiques".
Utilització pel Contractista d'edificis o bens del propietari
Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat
de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització
per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi
utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
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CAPÍTOL 4: CONDICIONS DE TIPUS LEGAL

4.1. CONTRACTE

El contracte es formalitzarà mitjançant document administratiu o privat segons el cas, que
podrà aixecar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts.
La totalitat del present plec de condicions generals i particulars, així com els plànols i altres
documents del projecte hauran de ser incorporats íntegrament al contracte per lo que tant la
propietat com la contracte signaran al peu del present plec i restants documents del projecte
en testimoni de que els coneixen i els accepten.

4.2. RESPONSABILITATS

Responsabilitat general del Contractista: El Contractista és el responsable de l'execució de les
obres en les condicions establertes en el projecte i en el contracte.
Accidents de treball: El CONTRACTISTA s'atindrà a les disposicions vigents sobre prevenció
d'accidents de treball sent l'únic responsable del seu incompliment.
Perjudicis a tercers: També serà responsable dels accidents o danys que per inexperiència o
utilització de mètodes inadequats es produeixin tant en l'obra contractada com en les finques
veïnes o tercers en general.
Reglamentació laboral: El CONTRACTISTA complirà en
tots els seus aspectes la
reglamentació laboral vigent, sent l'únic responsable del seu incompliment.

4.3. RECESSIÓ DEL CONTRACTE

Es consideren causes suficient per rescindir el contracte les següents (no obstant, les
estipulacions fixades en el contracte prevaldran respecte l’indicat en el present plec):
-

1. Mort o incapacitació física o legal del CONTRACTISTA
2. Fallida del CONTRACTISTA
3 Alteració del contracte per modificació del projecte en més o menys del 25% del seu
valor contractat o modificació d'unitats d'obra en nombre superior al 40%
4. Suspensió de l'obra no iniciada per causes alienes al contracte, sempre que no pugui
començar abans de tres mesos a partir de l'adjudicació.
5.Suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió sigui més gran de sis
mesos.
6. No donar inici als treballs en el termini estipulat en el plec de condicions o en el contracte.
7. Incompliment de les condicions del contracte quan impliqui descuit o mala fe.
8. Terminació del termini d'execució sense haver arribat a completar l'obra.
9. Abandonament de l'obra sense causa justificada.
10.Mala fe en l'execució dels treballs.
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4.4. LIQUIDACIÓ EN CASOS DE RESCISIÓ

Sempre que es rescindeixi la contracte per causa aliena o falta de compliment del Contractista
s'abonarà a aquest les obres executades, amb arrengament a les següents condicions: Els
materials a peu d'obra, si són de rebut i en quantitat proporcionada a l'obra pendent d'execució,
assignant-los els preus marcats en els quadres i en mancança de preus els que assenyalin la
direcció facultativa. Els cindris, estintolaments i altres mitjans auxiliars, quedaran de propietat
de l'obra, si així ho disposa la direcció, sent d'abonament el Contractista la part del seu valor
corresponent, en proporció a la quantitat d'obra pendent d'executar i que no hagi estat abonada
a la liquidació, si la direcció decideix no conservar-los es retiraran de l'obra.
Quan es rescindeixi la contracte per incompliment del Contractista, portarà implícita la pèrdua
de la fiança, sense que s'admeti cap reclamació i amb cap altre dret que l'abonament de la
quantitat d'obra feta i de rebut dels materials abassegats a peu d'obra que reuneixin les
degudes condicions i siguin necessaris per la mateixa.

4.5. POLICIA D'OBRA

Serà a càrrec del Contractista el cost de policia del solar, cuidant de la conservació de les
seves línies termenals. El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i
a les ordenances municipals, d'acord amb la legislació vigent.

4.6. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL,
ÈTIC, MEDI AMBIENTAL O D’ALTRES ORDRE

Condicions generals:
Als efectes de l’article 202.2 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució següents,
llevat que altra cosa s’especifiqui en el PCAP:


El contractista haurà de aplicar les millors tècniques disponibles en la realització de les
seves prestacions, a fi i efecte d’assolir la minimització dels consums energètics i dels
residus generats.



Els treballadors que participin en el contracte hauran de tenir un reconeixement de drets
equivalent als fixats a nivell internacional, com a mínim per la Organització Internacional del
Treball.

El contractista haurà de tenir aprovat un pla de formació dels seus treballadors, el qual
inclourà formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals, com a mesura per
prevenir la sinistralitat laboral.
Aquestes condicions especials d’execució, podran ser complementades al plec de clàusules
administratives del contracte amb d’altres adequades a la naturalesa i objecte del contracte.



En el cas d’incompliment d’aquestes condicions especials de treball, serà un incompliment greu
als efectes de la imposició de penalitats i d’allò que es preveu en l’article 71.2.C LCSP.
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Condicions específiques:
Es proposen les següents condicions específiques especials d’execució, però que podran ser
modificades o revocades pel contracte de les obres:
a) Sobre la creació d’ocupació.
El nou personal que el contractista necessités ocupar per a l’execució d’aquest contracte es
trobi en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats inscrits en els Serveis
Públics d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació, no ocupats.
Tanmateix, també podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors
autònoms que hagin cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics
d’Ocupació corresponents, com a demandants d’ocupació, no ocupats.
L’adjudicatari haurà de comunicar les noves contractacions de personal que efectuï per a
l’execució d’aquest contracte, aportant còpia del contracte de treball en el termini de deu
dies a partir de la data en que aquest s’hagi produït. Així mateix, abans de l’inici de les
obres, presentarà la relació del número total de persones que integren la plantilla adscrita a
l’objecte del contracte adjudicat i la corresponent documentació acreditativa (TC1-TC2).
L’incompliment per part de les empreses contractistes del deure de afiliació i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupin en l’execució dels respectius contractes serà
causa de resolució del contracte.

b) Sobre la comprovació del compliment de les obligacions de afiliació i alta en la Seguretat
Social dels treballadors de l’empresa contractista i subcontractistes:
-

L’obligació
de
l’empresa/les
empreses
proposada/proposades
com
a
adjudicatària/adjudicatàries d’aportar, juntament amb els documents justificatius a què fa
referència l’article 150.2 de la LCSP, específicament l’acreditació que els treballadors que
ocuparan per executar els contractes estan afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social, així
com el compliment de les condicions del conveni col·lectiu.
Alternativament i en el seu cas, l’obligació de les empreses d’aportar una declaració
responsable en què declarin no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan en
l’execució del contracte i que acreditaran la afiliació i alta de tots ells quan els hagin
contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de la prestació de l’activitat contractada.

-

L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de posar en coneixement
de l’òrgan de contractació les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s al
servei contractat i d’acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social.

-

L’obligació del contractista de presentar, dos (2) setmanes abans de la finalització del
contracte, certificacions d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social.

-

L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de notificar als òrgans de
contractació, quan subcontractin amb altres, per raó d’una activitat empresarial, serveis que
es corresponguin amb la seva activitat pròpia o que s’hagin de prestar de forma continuada
en els seus centres de treball, que han comprovat, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat
subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors de les empreses
amb les quals subcontractin, així com el compliment de les condicions del conveni col·lectiu.
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c) Sobre aspectes ambientals:
Tots els materials substituïts no seran de qualitat inferior, menys eficient o pitjors des del
punt de vista ambiental i normatiu, als existents, de forma que se substitueixin
progressivament els materials de major impacte ambiental. Per facilitar el manteniment de
les instal·lacions, sempre que sigui viable, s’usaran elements de baix manteniment i llarga
durabilitat (peces normalitzades, amb recanvis disponibles al mercat, etc.) i que optimitzin
la seva accessibilitat i desmuntatge.
En les actuacions s’implantaran els materials de menor impacte ambiental i es minimitzarà
l’ús de materials nocius, tòxics o perillosos, fomentant la utilització de materials locals,
reciclats i naturals. Es valorarà, a l’hora d’escollir els productes, que disposin d'un distintiu
de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la
Unió Europea , marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I,
d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d'acord amb la norma UNE
150.025/2005 IN.
En concret, es minimitzarà:
1. L’ús del PVC (policlorur de vinil), i en el seu lloc es recomana: i) l’ús de plàstics no
clorats per a les canalitzacions (polietilè o polipropilè) o ceràmica vitrificada, ii) les
poliolefines (polipropilè o polietilè), baquelita o ceràmica per als cables o les
instal·lacions elèctriques, iii) linòleum, suro, fusta, ceràmica o pedra per als
revestiments, iv) cautxú o polietilè per a les cobertes impermeabilitzants.
2. L’ús de poliuretà afavorint l’ús d’impermeabilitzants, aïllaments i pintures naturals.
3. Les pintures amb metalls pesants (mercuri, plom, cadmi, i crom hexavalent),
dissolvents hal·logenats i aromàtics i formaldehid, afavorint les pintures amb etiquetes
ecològiques o certificacions equivalents, i els naturals amb base aquosa.
4. L’ús de fustes tractades amb creosota i les tropicals que no disposin de suficient
acreditació sobre el seu origen, considerant per ordre de prioritat fustes procedents
d'explotacions forestals sostenibles (amb segells FSC o PEFC). En el seu lloc es
recomana que siguin d'origen natural, o bé tractades amb vernissos, pintures i laques
de base aquosa.
Berga, juliol de 2018
L’enginyer industrial

Aleix Cervantes López
Col·legiat núm. 15.698
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES SOBRE L’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ UNITATS D’OBRA
I MATERIALS
B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 -

LÍQUIDS

B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas
que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de
formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la
densitat total sigui <=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes,
s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos
anteriors.
En altres casos, la D.F o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de
la EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de
mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020,B0311010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament
d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids,
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aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director
d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables,
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en
quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del
formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I,
fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE
EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
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- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’
exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha
de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas,
puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat,
s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali –
carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐
│
│
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
│
│ Límits
│─────────────────────────────────────────────────────────────────
──│
│
│ 4 mm │ 2 mm │ 1 mm │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│
──────────│
│Superior│ 0
│ 4
│ 16 │ 40 │ 70
│
77
│ (1)
│
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│
──────────│
│Inferior│ 15 │ 38 │ 60 │ 82 │ 94
│ 100
│ 100
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Tamís
│ Percentatge en │ Condicions
│
│ UNE 7-050 │ pes que passa │
│
│ mm
│
pel tamís
│
│
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│───────────│──────────────────│──────────────────│
│ 5,00
│
A
│
A = 100
│
│ 2,50
│
B
│ 60 <= B <= 100 │
│ 1,25
│
C
│ 30 <= C <= 100 │
│ 0,63
│
D
│ 15 <= D <= 70 │
│ 0,32
│
E
│ 5 <= E <= 50 │
│ 0,16
│
F
│ 0 <= F <= 30 │
│ 0,08
│
G
│ 0 <= G <= 15 │
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│ Altres │
│ C - D <= 50
│
│ condi- │
│ D - E <= 50
│
│ cions │
│ C - E <= 70
│
└─────────────────────────────────────────────────┘
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa
i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us
al que es preté n destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids.
Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid
subministrat.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en
Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen
amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al
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seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les
especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de
com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article
78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte
l’article 28 de la EHE.
La D.F ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del
subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la D.F ha de
pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de las especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2
(UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari,
s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si
la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no
compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè
(UNE-EN 933-9) compleix el segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila
en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder
utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid
són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B03E - ARGILES EXPANDIDES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03E1440.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn rotatori.
S'han considerat les densitats nominals següents:
- 300- 350 kg/m3
- 550 kg/m3
- 750 kg/m3
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics.
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202):
- Densitat aparent 300-350 kg/m3: 0,08 W/m K
- Densitat aparent 550 kg/m3: 0,10 W/m K
- Densitat aparent 750 kg/m3: 0,016 W/m K
Terrossos d'argila, en volum (UNE 53-033) : < 0,25%
Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7-135) : < 2%
Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits al granulat sec en pes (UNE 7-245): 1,2%
Resistència a la compressió:
- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3: 1,3 N/mm2
- Pes específic aparent 5,0 kN/m3: 1, 7 N/mm2
- Pes específic aparent 7,5 kN/m3: 1,9 N/mm2
Absorció d'aigua: < 14% en volum
Toleràncies:
- Resistència a la compressió: ± 0,1 N/mm2
- Densitat aparent: ± 50 kg/m3 DN
- Terrossos d'argila: < 0,5%
- Contingut de fins: < 3,5%
- Contingut de sulfats: < 1,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT EN SACS:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de col·locar
pes a sobre, per tal de no aixafar el material.
ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC:
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec.
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B03F - PERLITES EXPANDIDES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulat obtingut per expansió a elevades temperatures de riolites, amb un augment de volum aproximat
de 20 vegades el volum inicial.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser imputrescible i incombustible.
Densitat aparent (ASTM-C-29): <= 125 kg/m3
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 53-037): <= 0,52 W/m K
Granulometria: <= 5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT EN SACS:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de col·locar
pes a sobre, per tal de no aixafar el material.
MATERIAL PREPARAT PER A INJECTAR:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B0514501.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│ CEM I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ CEM II/A-S │
│
│ CEM II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│ CEM II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ CEM II/A-P │
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│
│ CEM II/B-P │
│
│ CEM II/A-Q │
│
│ CEM II/B-Q │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ CEM II/A-V │
│ volants
│ CEM II/B-V │
│
│ CEM II/A-W │
│
│ CEM II/B-W │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist
│ CEM II/A-T │
│ calcinat
│ CEM II/B-T │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler
│ CEM II/A-L │
│ calcari
│ CEM II/B-L │
│
│ CEM II/A-LL │
│
│ CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt
│ CEM II/A-M │
│
│ CEM II/B-M │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│ CEM III/A │
│ forn alt
│ CEM III/B │
│
│ CEM III/C │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ CEM IV/A
│
│
│ CEM IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
│
│ CEM V/B
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN
197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs
de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la
norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la
norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
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│
Denominació
│ Designació │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│
I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│
II/A-S
│
│
│
II/B-S
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│
II/A-D
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│
II/A-P
│
│
│
II/B-P
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│
II/A-V
│
│ volants
│
II/B-V
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│
III/A
│
│ forn alt
│
III/B
│
│
│
III/C
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│
IV/A
│
│
│
IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN
197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempè
rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE,
las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre.
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de
cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.
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UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de
mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I
CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i
classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I
CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE

- Plec condicions. Pàgina 39 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B052 - GUIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0521200,B0521100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les
característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
S’han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes
segons l'ordre 14-1-1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2
Temps d’inici d’adormiment:
- Guix de designació B1 d’aplicació manual: > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts
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- Guix de designació C6: > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s’han de designar de la
següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES
DE GUIX LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques
de guix laminat s’han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l’expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con
aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado”
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques
de guix laminat han d’ anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre
l’embalatge, l’albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte ¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦------------¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦
¦
¦ En parets, envans, sostres, revest. ¦ Reacció al foc ¦ 3/4 ¦
¦ Guix de ¦ segons procedeixi, p/protecció
¦-------------------¦---------¦
¦construcció ¦ davant del foc d'elements estruct. ¦
¦
¦
¦i conglom. a¦ i/o compartimentació davant del foc ¦
Altres
¦
4
¦
¦base de guix¦ en edificis.
¦
¦
¦
¦ per a la ¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦
¦construcció ¦ En parets, envans, sostres, revest. ¦
¦
¦
¦
¦ segons procedeixi, en situacions i ¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦ usos no mencionats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’ embalatge
de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i
ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica
- Característiques a les que s’aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR
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PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte ¦
Ús previst
¦ Característiques
¦ Sistema ¦
¦---------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦ 3/4 ¦
¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc
¦-------------------------------¦
¦ p/plaques ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦
¦
¦
¦plaques guix¦ nats anteriorment
¦ Tots
¦
4
¦
¦ laminat ¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’embalatge
de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i
ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l’esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva
documentació sobre l’ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Parte 2: Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES
DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
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B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 - CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids
de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una
pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamí s de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada
després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
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A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les
facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de
construcció:
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en
Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la
homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d’òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del
certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar
els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S’han d’extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast
que s’ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )
S’han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a
cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar
les seves característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De
cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de
contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de prendre una tercera mostra si el
subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al
plec.
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós
o aglomerat.
____________________________________________________________________________
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AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B05A - BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05A2203H9E9,B05A2103.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d’un conglomerant, cà rregues minerals i additius, apte per a omplir junts
entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d’elements pretesats o
postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i
additius, utilitzades en estruc tures amb armadures pretesades i postesades
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els
junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o
exteriors.
S'han considerat els tipus segü ents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgà
nics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d’utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius
orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, à rids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a
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components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
S’ha d’establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d’inclour e com a mínim, les següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d’amasat depèn del tipus d’aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2
minuts ni superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara
à cids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la
beurada, com ara els sul furs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d’additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec +-5% del definit pel fabricant
Les beurades d’injecció han de complir que:
- El contingut d’ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d’ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d’ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d’injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada
per a beines horitzontals.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a la
abrasió i absorció d’aigua reduïda)
Característiques fonamentals :
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 3,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 2 mm/m
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
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- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINIST RAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit
de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas corrientes.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador haurà d’aportar la documentació relacionada amb els materials que composen la
beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació aplicable dels materials
dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A
CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d’us:
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- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està
llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús
- Àmbit d’aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d’amasat, relació aigua/ciment i
quantitat d’additiu.
- Abans de l’inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s’ha de realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment,
segons UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE
CIMENT:
No s’ha d’acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions
indicades.
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B05A2203 -

BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05A2203H9E9.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d’un conglomerant, cà rregues minerals i additius, apte per a omplir junts
entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d’elements pretesats o
postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i
additius, utilitzades en estruc tures amb armadures pretesades i postesades
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els
junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o
exteriors.
S'han considerat els tipus segü ents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgà
nics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d’utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius
orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, à rids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a
components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
S’ha d’establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d’inclour e com a mínim, les següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
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- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d’amasat depèn del tipus d’aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2
minuts ni superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara
à cids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la
beurada, com ara els sul furs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d’additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec +-5% del definit pel fabricant
Les beurades d’injecció han de complir que:
- El contingut d’ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d’ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d’ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d’injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada
per a beines horitzontals.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a la
abrasió i absorció d’aigua reduïda)
Característiques fonamentals :
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 3,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 2 mm/m
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
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- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINIST RAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit
de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas corrientes.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador haurà d’aportar la documentació relacionada amb els materials que composen la
beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació aplicable dels materials
dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A
CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està
llest per a ser aplicat
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- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús
- Àmbit d’aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d’amasat, relació aigua/ciment i
quantitat d’additiu.
- Abans de l’inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s’ha de realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment,
segons UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE
CIMENT:
No s’ha d’acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions
indicades.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 -

MORTERS DE COMPRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0711020,B0711010.
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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d' avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
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
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- 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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d' avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- 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.
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.
____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B09 -

ADHESIUS

B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0901000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els 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
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
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- 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
- 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
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B09 -

ADHESIUS

B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.
S'han considerat els següents tipus:
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.
- De cloropré
- De resines epoxi bicomponent
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una
gran força adhesiva inicial.
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb
aquest.
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min
Temps útil de treball: 15 - 30 min
Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3
Rendiment: Aprox. 300 g/m2
ADHESIU DE CLOROPRÉ:
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars.
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una
gran força adhesiva inicial.
Contingut de sòlids: 26%
Densitat : 0,83
Resistència a la calor: 160°C
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador.
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Temperatura d'inflamació: > 20°C
- Rendiment: > 1 kg/m2
- Temperatura mínima d'enduriment: 15°C
- Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
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- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d’assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- De cautxú: 5°C - 30°C
- De cloropré: 10°C - 25°C
Temps màxim d'emmagatzematge:
- De cautxú: <= 6 mesos a partir de la data de fabricació
- De cloropré: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A3 - CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A32000,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.
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.
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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.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61600,B0A61500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per
adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els 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.
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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
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva
correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A8 - GRAPES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A81010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los.
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S'han considerat els següents tipus:
- Grapes per a tubs
- Grapes per a miralls
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva col·locació a l'obra.
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 el vis han de ser compatibles.
GRAPES PER A TUBS:
Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes perforades que permetin el
pas del vis de fixació.
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar.
GRAPES PER A MIRALLS:
Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet un moviment paral·lel a
la paret de fixació, esmorteït per una molla.
Desplaçament de l'aleta: >= 1 cm

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

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CU - TAULERS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CUU1A5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a formació de solera i empostissats.
S'han considerat els elements següents:
- Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles
- Tauler de partí cules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, acabat per
pintar o acabat xapat amb fusta per a envernissar.
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POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les característiques de
la fusta.
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells.
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Contingut d'humitat: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 3,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
Toleràncies:
- Llargària nominal: ± 20 mm/m
- Amplària nominal: ± 3 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic (UNE 56709):
- Gruix 16 mm: >= 6,50 kN/m3; <= 7,50 kN/m3
- Gruix 25 mm: >= 6,20 kN/m3; <= 7,20 kN/m3
Mòdul d'elasticitat (UNE 56712):
- Gruix 16 mm: Mínim: 2100 N/mm2; Mitjà: 2500 N/mm2
- Gruix 25 mm: Mínim: 1900 kg/mm2; Mitjà: 2000 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56711):
- Gruix 16 mm: Mínim: 24,5 N/mm2; Mitjà: 28 N/mm2
- Gruix 25 mm: Mínim: 24,5 N/mm2; Mitjà: 25 N/mm2
Inflament (UNE 56713):
- Gruix 16 mm: <= 3%
- Gruix 25 mm: <= 2%
- Llargària: <= 0,3%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56712):
- Gruix 16 mm: >= 0,6 N/mm2
- Gruix 25 mm: >= 0,55 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56720):
- A la cara:
- Gruix 16 mm: >= 1,4 kN
- Gruix 25 mm: >= 1,2 kN
- Al cantell:
- Gruix 16 mm: >= 1,15 kN
- Gruix 25 mm: >= 1,0 kN
Absorció d'aigua (UNE 56713):
- Hidrofugat: <= 0,8%
- Sense hidrofugar: <= 6%
Toleràncies:
- Llargària: ± 0,5 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb
terra.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE TAULER D’AGLOMERAT DE FUSTA:
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus
subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb
el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EL TAULER D’AGLOMERAT
DE FUSTA:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F8 - SUPERMAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F86570.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran
de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no
assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
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- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la
testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres
matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó
i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color
uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg,
ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de
la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics
distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la
categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits
següents en funció de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
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:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
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Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm
que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB
HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el
valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en
Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o
amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FA - TOTXANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FA1H90.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran
de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no
assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i,
eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
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Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó
i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color
uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg,
ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb
indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de
la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics
distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la
categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits
següents en funció de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
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:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm
que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
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PECES HD:
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:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB
HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el
valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en
Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o
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amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FG - RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FG6172,B0FG5172.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici,
fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua):
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐
│ MÈTODE DE │ GRUP I
│ GRUP IIa
│ GRUP IIb
│ GRUP III
│
│ FABRICACIÓ │ E<=3%
│ 3%<E<=6%
│ 6%<E<=10% │
E>10%
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│─────
─────────-│
│
A
│ Grup AI
│ Grup AIIa-1 │ Grup AIIb-1 │ Grup AIII
│
│ EXTRUÏDES │ E<=3%
│
│
│
│
│
│
│───────────────│───────────────│
│
│
│
│ Grup AIIa-2 │ Grup AIIb-2 │
│
│
│
│
│
│
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│─────
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─────────-│
│
B
│ Grup BI-a │ Grup BIIa
│ Grup BIIb
│ Grup BIII
│
│ PREMSADES │ E<=0,5% │
│
│
│
│ EN SEC
│─────────────│
│
│
│
│
│ Grup BI-b │
│
│
│
│
│ 0,5%<E<=3% │
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘
Com a mínim el 95% de les rajoles han d’estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l’ aspecte
d’una superfície més gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i
la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Grup BIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES:
Caracterí stiques essencials:
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- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):
-.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
-.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES INTERIORS:
Caracterí stiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES EXTERIORS:
Caracterí stiques essencials:
- Coeficient de fricció (per a zones de vianants): El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat.
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d’assaig
utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d’acord amb ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Caracterí stiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N. Assaig ISO
10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d’objectes sobre
àrees de transit (UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Caracterí stiques essencials:
- Resistència al xoc tè rmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe:
A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i
vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a
reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de
substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d’ anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d’origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l’annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan
sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfí cie (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la següent informació:
- Referència a la norma EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B0FHU250.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici,
fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua):
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐
│ MÈTODE DE │ GRUP I
│ GRUP IIa
│ GRUP IIb
│ GRUP III
│
│ FABRICACIÓ │ E<=3%
│ 3%<E<=6%
│ 6%<E<=10% │
E>10%
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│─────
─────────-│
│
A
│ Grup AI
│ Grup AIIa-1 │ Grup AIIb-1 │ Grup AIII
│
│ EXTRUÏDES │ E<=3%
│
│
│
│
│
│
│───────────────│───────────────│
│
│
│
│ Grup AIIa-2 │ Grup AIIb-2 │
│
│
│
│
│
│
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│─────
─────────-│
│
B
│ Grup BI-a │ Grup BIIa
│ Grup BIIb
│ Grup BIII
│
│ PREMSADES │ E<=0,5% │
│
│
│
│ EN SEC
│─────────────│
│
│
│
│
│ Grup BI-b │
│
│
│
│
│ 0,5%<E<=3% │
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘
Com a mínim el 95% de les rajoles han d’estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l’ aspecte
d’una superfície més gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i
la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
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- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Grup BIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES:
Caracterí stiques essencials:
- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):
-.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
-.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES INTERIORS:
Caracterí stiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES EXTERIORS:
Caracterí stiques essencials:
- Coeficient de fricció (per a zones de vianants): El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat.
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d’assaig
utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d’acord amb ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Caracterí stiques essencials:
- Reacció al foc: A1
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- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N. Assaig ISO
10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d’objectes sobre
àrees de transit (UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Caracterí stiques essencials:
- Resistència al xoc tè rmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe:
A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i
vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a
reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de
substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d’ anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d’origen
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- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l’annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan
sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfí cie (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la següent informació:
- Referència a la norma EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
____________________________________________________________________________

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4L -

ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES

B4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4LF0401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses.
S'han considerat els elements següents:
- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge.
- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la
identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de
fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També
caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, nú
mero de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari).
El producte ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d’incloure informació detallada
dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials,
incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l’ armat, el
recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de
recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d’elevació
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no
s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuï tats en el formigonament, superfícies deteriorades,
armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte
exterior.
Les característiques geomètriques i d’armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa
tècnica del sistema de sostre utilitzat
Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.
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Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369
punt 4.1.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la
instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369.
La resistència del formigó ha d’esser igual o su perior a C25/30 pels prefabricats armats i C30/37 pels
prefabricats pretesats.
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb
filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, art.31.1.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establer tes en la norma EHE-08 i UNE-EN
13369 en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat.
Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, resistència a
compressió i a flexió.
La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva
col·locació i posada a l'obra.
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1punt 4.1
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície.
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta.
Fissuració: Sense fissures visibles
Toleràncies:
Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades en la UNE-EN 13225 punt 4.3.1
Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d’elements pretesats poden adoptar-se 1,5 vegades
aquest valor
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
-Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d’inspecció notificat
(inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en fàbrica).
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat
de la següent informació:
- Número identificador de l’organisme de certificació;
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst;
- Informació de les característiques essencials:
- Resistència a compressió del formigó
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l’acer)
- Resistència mecànica (per càlcul)
- Resistència al foc (per a la capacitat portant)
- Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica)
- Durabilitat
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ etiquetes diferents on es detalla d’una manera o altre la
informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació tècnica, en la
documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d’ acord amb la UNE-EN corresponent del
producte.
Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents:
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Número identificador de la unitat
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb
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l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim:
- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data fabricació i
dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament
- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb les
especificades al projecte executiu
L’element resistent que resulti malmè s quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de
transport, descarrega i manipulació, no s’ha d’utilitzar en l’obra
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s’han d’apilar netes sobre suports – que
han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres,
llevat d’indicació del propi fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales.
UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS
FONOABSORBENTS

B7C2A470 -

PLANXES DE POLIESTIRÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C2A470BR32.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma
especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament
(acanalada, relleu, , ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
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regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en
la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es
determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma ad ient per
encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible,
les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-EN 13163
per al poliestirè expandit
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
Les toleràncies dimensionals han de complir l’especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163.
Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164.
Toleràncies:
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):
- L o A < 1000 mm: ±8 mm
- L o A >= 1000 mm: ±10 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm
- Planor (UNE-EN 825):
- L o A < 1000 mm: ±7 mm
- L o A 1000 a 2000 mm: ±14 mm
- L o A 2000 a 4000 mm: ± 28 mm
- L o A > 4000 mm: ± 35 mm
La tolerància en el gruix ha de complir l’especificat en la UNE-EN 13164.
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202): <= 0,033 W/(m.K)
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinàmica: <= 20 N/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, ress alts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels
quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació
directa i de l'acció del vent.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el
fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons
UNE- EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. d e la UNE-EN 13163,
en funció de tipus.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els
valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzat pel laboratori notificat
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procè s de producció
s’ha aplicat una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció
no s’ha aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i
productes classificats en classes D i E:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzat pel laboratori notificat
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al f oc, que no necessiten realitzar l’assaig
de reacció al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats
segons la UNE-EN 13172.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.
UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruído (XPS). Especificación.
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B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B7C916C0,B7C9NET1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre,
amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles
i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Variació relativa planor: <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el doble del pes
de l’element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat per el fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat per el fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat per el fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat per el fabricant
- Absorció d’aigua a curt termini per immersió parcial (EN 1609): <= 1,0 kg/m2
- Absorció d’aigua a llarg termini per immersió parcial (EN 1609): <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ aigua (EN 12806): <= valor declarat per el fabricant
- Resistència al vapor d’aigua (EN 12806): >= valor declarat per el fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de las toleràncies del en
funció de la classe declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma
UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (EN 822): ± 1,5%
- Gruix (EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la
categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
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- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets,
en el cas d’elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les
humitats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible,
les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els
valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzat pel laboratori notificat
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procè s de producció
s’ha aplicat una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció
no s’ha aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i
productes classificats en classes D i E:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzat pel laboratori notificat
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al f oc, que no necessiten realitzar l’assaig
de reacció al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats
segons la UNE-EN 13172.

- Plec condicions. Pàgina 80 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
industriales de lana mineral (MW). Especificación.
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B7CPK6D8 -

PLAFONS ABSORBENTS PER A AÏLLAMENT ACÚSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7CPK6D8EC60.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Panell absorbent prefabricat de planxa perforada amb llana de roca a l’interior fonoabsorbent.
CONDICIONS GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
El material aïllant acústic ha de ser incombustible.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.
Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┐
│Freqüència (Hz) │ 125 │ 250 │ 500 │ 1000 │ 2000 │ 4000 │
│──────────────────│────────│────────│────────│────────│────────│──
─────│
│ Coeficient
│>= 0,20 │>= 0,35 │>= 0,50 │>= 0,60 │>= 0,70 │>=0,60 │
│absorció acústica │
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘
El gruix de la xapa no serà menor de 0,3 mm de gruix.
Les perforacions estaran repartides uniformement per tota la superfície.
Toleràncies:
- Planor: ± 1 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm
- Angles. Variacions cotg: <= 1/500
- Llargària: ± 1/1000%
- Amplària: ± 1/1000%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions i tipus de placa
- Distintius de qualitat, si en té
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Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels 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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B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7CZ1600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos.
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades pel tipus de suport i la placa que cal
fixar.
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al
tallament i a l'estabilitat dimensional.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J -

MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS

B7J5 - SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J50010,B7J50090.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema
reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de
polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues
d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió
aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat
permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres
minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues
minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
─┐
│Tipus massilla │Densitat │Temperatura │Deformació │Resistència a│
│
│ a 20°C │d'aplicació │màx. a 5°C │ temperatura│
│
│ (g/cm3) │
│
│
│
│────────────────│──────────│────────────│───────────│─────────────
│
│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C│ 20-30% │ -45 - +200°C│
│Silicona àcida │1,01-1,07 │ -10 - +35°C│ 20-30% │
│
│ó bàsica
│
│
│
│
│
│Polisulfur
│ >= 1,35 │ -10 - +35°C│ 30%
│ -30 - +70°C │
│bicomponent
│
│
│
│
│
│Poliuretà
│ 1,2
│ 5 - 35°C │ 15-25% │ -30 - +70°C │
│monocomponent │
│
│
│
│
│Poliuretà
│ 1,5-1,7 │ 5 - 35°C │ 25%
│ -50 - +80°C │
│bicomponent
│
│
│
│
│
│Acrílica
│ 1,5-1,7 │ 5 - 40°C │ 10-15% │ -15 - +80°C │
│De butils
│1,25-1,65 │ 15 - 30°C │ 10%
│ -20 - +70°C │
│D'óleo-resines │1,45-1,55 │ -10 - +35°C│ 10%
│ -15 - +80°C │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
─┘
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Característiques mecàniques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
┐
│Tipus massilla │Resistència a│Mòdul d'elasticitat al │ Duresa │
│
│ la tracció │100% d'allargament
│Shore A │
│
│ (N/mm2) │ (N/mm2)
│
│
│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─────────│
│Silicona neutra │ >= 0,7
│
0,2
│12° - 20°│
│Silicona àcida │ >= 1,6
│
0,5
│25° - 30°│
│ó bàsica
│
│
│
│
│Polisulfur
│ >= 2,5
│
│ 60° │
│bicomponent
│
│
│
│
│Poliuretà
│ >= 1,5
│
0,3
│30° - 35°│
│monocomponent
│
│ 0,3 - 0,37 N/mm2
│
│
│
│
│(polimerització ràpida)│
│
│Poliuretà
│
│
1,5
│
│
│bicomponent
│
│
│
│
│Acrílica
│
│
0,1
│
│
│De butils
│
│
│15° - 20°│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
┘
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric
que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta
tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
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MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐
│
│
Principal mecanisme d’adormiment
│
│
│───────────────────────────────────────────────────│
│ DESCRIPCIÓ
│
Pasta de secat
│ Pasta d’adormiment │
│
│(en pols o llesta per l’ús)│
(Només en pols) │
│────────────────────────│───────────────────────────│─────────────
──────────│
│Pasta de farcit
│
1A
│
1B
│
│Pasta d’acabat
│
2A
│
2B
│
│Compost mixte
│
3A
│
3B
│
│Pasta sense cinta
│
4A
│
4B
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
│
│ Penetració a │Fluència a 60°C │Adherència
│
│ Tipus │Densitat │25°C,150g i 5s │UNE 104-281(6-3)│5 cicles a -18°C│
│massilla │(g/cm3) │UNE 104-281(1-4)│
(mm)
│UNE 104-281(4-4)│
│
│
│
(mm)
│
│
│
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────
────│
│Cautxú │1,35-1,5 │
<= 23,5
│
<= 5
│ Ha de complir │
│asfalt │(a 25°C) │
│
│
│
│Asfàltica│ 1,35 │
<= 9
│
<= 5
│ Ha de complir │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS,
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició
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vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat
dels materials.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐
│
Producte │
Ús previst
│ Característiques │ Sistema │
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│─
──────────│
│
│Per a tots els usos
│ Reacció al foc │
3/4
│
│Material per a │que estiguin sotmesos
│──────────────────│───────────│
│junts de plaques │a reglamentació de foc
│ Altres
│
4
│
│guix laminat
│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a situacions i usos no │ Tots
│
4
│
│
│contemplats anteriorment │
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge
o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
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B84 -

MATERIALS PER A CELS RASOS

B842E3CA -

PLAQUES DE FIBRES MINERALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B842E3CAERU9.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa de fibra de vidre, llana mineral o d'un altre material fonoabsorbent amb la cara vista rugosa, per a
utilitzar en el cel ras desmuntable.
S'han considerat les dimensions següents:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Amplària (cm) │ 30 │ 60 │
30
│ 60 │
│───────────────│─────│─────│───────────────────────────│──────│
│Llargària (cm) │ 30 │ 60 │ 120 │ 150 │ 180 │ 210 │ 120 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres defectes.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.
Gruix: >= 1,5 cm
Pes: <= 10 kg/m2
Coeficient d'absorció acústica:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┐
│Freqüència (Hz) │ 125 │ 250 │ 500 │ 1000 │ 2000 │ 4000 │
│──────────────────│────────│────────│────────│────────│────────│──
─────│
│ Coeficient
│>= 0,20 │>= 0,35 │>= 0,50 │>= 0,60 │>= 0,70 │>=0,60 │
│absorció acústica │
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘
Toleràncies:
- Toleràncies de llargària:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───┐
│ Llargària │
│
│
│
│
│
│
│ placa (cm) │ 30
│ 60 │ 120 │ 150 │ 180 │ 210 │
│──────────────│────────│────────│────────│────────│────────│──────
──│
│ Tolerància │
│
│
│
│
│
│
│llargària (mm)│ ± 0,3 │ ± 0,6 │ ± 1,2 │ ± 1,5 │ ± 1,8 │ ± 2,1 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───┘
- Toleràncies d'amplària:
┌────────────────────────────────┐
│ Amplària
│
│
│
│ placa (cm) │ 30
│ 60
│
│──────────────│────────│────────│
│ Tolerància │
│
│
│amplària (mm) │ ± 0,3 │ ± 0,6 │
└────────────────────────────────┘
- Planor: ± 1 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm
- Angles. Variacions cotg: <= 1/500
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Plec condicions. Pàgina 87 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions i tipus de placa
- Distintius de qualitat, si en té
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels 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.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 -

MATERIALS PER A CELS RASOS

B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84ZN030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, d'acer galvanitzat, per a la formació de cels
rasos de plaques o lamel· les, amb entramat vist o ocult.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin
pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir l'equidistància entre els perfils quan
es col·loquin.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del
color exigits per la DF.
Fletxa dels perfils (per a una llum de 120 cm i càrrega centrada de 10 kg): <= 0,33 cm
Protecció de la galvanització: >= 275 g/m2
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits
de la brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B86 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS

B867 - REVESTIMENTS SINTÈTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B867F010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Revestiment flexible de paraments verticals format per una làmina vinílica amb suport de paper.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir ruptures, taques, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
La làmina ha d'estar pigmentada en la seva massa i pot estar impresa.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-335.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Ha de ser rentable e inalterable a la llum.
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents:
- Resistència a tracció i allargament de ruptura (UNE-EN ISO 527 (3) i UNE 53-335 (1))
- Resistència al rentat (UNE -EN 12956)
- Comportament a la flama (UNE 53-335 (3))
- Resistència a l'escalfament en sec i en humit (UNE 53-335 (4))
- Penetració de líquids (UNE-EN 1734)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53-097)
- Resistència a l'esqueixament (UNE 53-220 (2))
- Resistència a la llum (UNE-EN ISO 4892 (1))
Llargària: <= 10 m
Amplària: <= 0,5 m
Toleràncies:
- Llargària: ± 1,5 %
- Amplària: ± 2 %
- Estabilitat dimensional en la direcció transversal: + 3 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les
característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de
manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 -

MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZPD00,B89ZPE00,B89ZT000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i
pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç
apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i
pigments cà rrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una
dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades,
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per
evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie,
dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluï
dificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que
cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa
i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer
la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
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- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir
propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits
durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa
uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció,
pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có
rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
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procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────
────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │ Bé
│ Ha de complir │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ,
DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
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Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb
el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb
el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb
el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z -

MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZA1000,B8ZAG000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
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S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format
per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb
oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà
soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en
ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè
amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de
tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable,
de resistència quí mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i
insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius
modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de
la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
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Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────
────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │ Bé
│ Ha de complir │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
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- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16
02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
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durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha
de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha
de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir i anivellar bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar
bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb
el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9J -

PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9J34100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials , utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i
vivendes per a netejar-se la sola de les sabates.
S'han considerat els tipus següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de perfils d’alumini ensamblables amb diferents acabats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
El pelfut ha de ser flexible.
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Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de ser antilliscant i imputrescible.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm
- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
- Mides nominals:
- Format en rotlle: ± 1 mm
- Format individual: ± 1 %
PELFUT DE COCO:
Material: 100 % fibra de coco
Gruix: 17, 20, 23 mm
Base: PVC
Ús: per a interiors
PELFUT ARRISSAT DE VINIL:
Material: 100 % vinil
Gruix: 8, 10, 14 mm
Base:
-Sense
-PVC
Ús: apropiat per a ús intensiu
PELFUT TÈXTIL:
No ha de tenir vores desfilades.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.
Ha de ser rentable.
Material: 100 % polipropilè
Altura tèxtil: 5 mm
Altura total: 8 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U -

MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U331A0.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de rajola per a la formació de sòcol.
S'han considerat els tipus següents:
- Ceràmica premsada esmaltada
- Gres extruït amb o sense esmaltar
- Gres premsat amb o sense esmaltar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua):
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐
│ MÈTODE DE │ GRUP I
│ GRUP IIa
│ GRUP IIb
│ GRUP III
│
│ FABRICACIÓ │ E<=3%
│ 3%<E<=6%
│ 6%<E<=10% │
E>10%
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│─────
─────────-│
│
A
│ Grup AI
│ Grup AIIa-1 │ Grup AIIb-1 │ Grup AIII
│
│ EXTRUÏDES │ E<=3%
│
│
│
│
│
│
│───────────────│───────────────│
│
│
│
│ Grup AIIa-2 │ Grup AIIb-2 │
│
│
│
│
│
│
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│─────
─────────-│
│
B
│ Grup BI-a │ Grup BIIa
│ Grup BIIb
│ Grup BIII
│
│ PREMSADES │ E<=0,5% │
│
│
│
│ EN SEC
│─────────────│
│
│
│
│
│ Grup BI-b │
│
│
│
│
│ 0,5%<E<=3% │
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres
defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir
relleus que facilitin la seva adherència amb el material d'unió.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a mí
nim, el 95% no ha de tenir defectes visibles.
ACABAT ESMALTAT:
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11): Exigida
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): Mínim classe 2
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14): Mínim classe B
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14): Exigida per acord
ACABAT SENSE ESMALTAR:
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
RAJOLA CERÀMICA:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 10% < E < 20%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):
- Gruix > 7,5 mm: >= 12 N/mm2
- Gruix <= 7,5 mm: >= 15 N/mm2
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Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): >= 3
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix: ± 0,5 mm
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3) : E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 18 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat: >= 5
- Acabat sense esmaltar: >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 13 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,6%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Planor: ± 1,5%
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3) : E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 27 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat: >= 5
- Acabat sense esmaltar: >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals: ± 0,75%
- Gruix: ± 5%
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,5%
- Ortogonalitat: ± 0,6%
- Planor: ± 0,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han d'apilar
de manera que les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9V -

MATERIALS PER A ESGLAONS

B9V3 - PECES DE CERÀMICA PER A ESGLAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9V35GB6.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça de gres extruït amb relleu antilliscant per a l'estesa de l'esglaó.
S'han considerat els acabats següents:
- Esmaltat
- Sense esmaltar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua):
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐
│ MÈTODE DE │ GRUP I
│ GRUP IIa
│ GRUP IIb
│ GRUP III
│
│ FABRICACIÓ │ E<=3%
│ 3%<E<=6%
│ 6%<E<=10% │
E>10%
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│─────
─────────-│
│
A
│ Grup AI
│ Grup AIIa-1 │ Grup AIIb-1 │ Grup AIII
│
│ EXTRUÏDES │ E<=3%
│
│
│
│
│
│
│───────────────│───────────────│
│
│
│
│ Grup AIIa-2 │ Grup AIIb-2 │
│
│
│
│
│
│
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│─────
─────────-│
│
B
│ Grup BI-a │ Grup BIIa
│ Grup BIIb
│ Grup BIII
│
│ PREMSADES │ E<=0,5% │
│
│
│
│ EN SEC
│─────────────│
│
│
│
│
│ Grup BI-b │
│
│
│
│
│ 0,5%<E<=3% │
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres
defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniforme a tota la superfície. En el terç davanter de la superfície hi ha
d'haver unes franges amb relleu antilliscant.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir
relleus que facilitin la seva adherència amb el material d'unió.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. El cantell més pròxim a la franja antilliscant ha de
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ser rom.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): <= 3%
Resistència a l'abrasió-mètode Capon (UNE_EN ISO 10545-6): I <= 35 mm
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 18 N/mm2
Duresa a les ratllades superficials (Escala de Mohs UNE 67-101):
- Acabat esmaltat: >= 5
- Acabat sense esmaltar: >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 13 x 10 E-6 / °C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2 el 95%, com
a mí nim, no han de tenir defectes visibles.
Toleràncies:
- Mides nominals: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,6%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Planor: ± 1,5%
ACABAT ESMALTAT:
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11): Exigida
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): Mínima classe 2
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14): Mínima classe B
Resistència als àcids i als àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14): Exigida per acord
ACABAT SENSE ESMALTAR:
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
Resistència als àcids i als àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Les peces i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han d'apilar
de manera que les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m.
ACABAT ESMALTAT:
Les rajoles i/o embalatge han de portar també:
- Superfície esmaltada (GL)
ACABAT SENSE ESMALTAR:
Les rajoles i/o embalatge han de portar també:
- Superfície sense esmaltar (UGL)

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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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAF -

MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAF2D27C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l’element de tancament, i el bastiment de la
caixa de persiana, si é s el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i
tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d’apertura i
tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a
la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense
aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i
franquícies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o
cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
Tipus d’alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les tolerà ncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d’obertura a una sobrepressió de
100 Pa. L’ element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons
UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons
UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i
tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de
maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida
de les mateixes normes.
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Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
- Dues fulles batents: 3 punts
- Corredissa: 1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin
la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
PORTES:
Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la permeabilitat a
l’aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe
0, 1, 2, 3 o 4
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2
Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s’observen a una
distància mí nima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en
aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i
amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha
d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones
en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones
en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por
oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos,

- Plec condicions. Pàgina 107 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

BAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de tremp tèrmic.
S'han considerat els acabats següents:
- LLuna incolora
- LLuna de color filtrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques de
rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa detectables a simple vista
(d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de sorra.
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment
esmussades.
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de vidres
de silicat sodocà lcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm):
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm: ± 2,5 mm
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm: ± 3,0 mm
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm: ± 4,0 mm
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el
rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o
menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles
prescrits són paral·leles l’un amb l’altre i tenen un centre comú. Els límits d’escaire seran també els
rectangles prescrits.
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix nominal de 8 i 10 mm: ± 0,3 mm
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:
- Gruix nominal de 10 mm: ± 1,0 mm
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:
- Guerxament total: 0,003 mm/mm
- Guerxament local: 0,5 mm/300 mm
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts alts
del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt.
Pes:
- Gruix 10 mm: 25 kg/m2
- Gruix 9/11 mm: >= 22,5 kg/m2
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- Pes: ± 0,75 kg/m2
- Situació i diàmetre dels forats: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del
fabricant
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos diferents dels especificats:
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del
fabricant
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de
la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació (només per als productes amb sistema de
certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de l‘any en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 12150-2
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a la explosió
- Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l’atac)
- Resistència a l’impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l’atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de la energia solar)
- Característiques a les que s’aplica l’opció “Prestació No Determinada” (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les
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accions químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix
màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar separat de les altres estibes
mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessà ria subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i
considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
* NTE-FVT/1976 Fachadas: VIDRIOS TEMPLADOS.
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado
térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado
térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
____________________________________________________________________________
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ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris necessaris per a la col·locació de vidres trempats fixos o mòbils.
S'han considerat els tipus següents:
- Pany per a porta de vidre trempat
- Tancaporta de porta de vidre trempat
TANCAPORTES:
Mecanisme per a encastar al terra, que actua sobre l'eix de la porta.
Ha de permetre el gir de la porta a 90° en un o dos sentits amb immobilització de la posició de tancament.
Obert fins a 95° ha de quedar retingut mecànicament.
La velocitat de tancament ha de ser constant i graduable.
Els mecanismes han d'estar dins d'una caixa.
Ha d'anar provist de cargols de reglatge horitzontal, vertical i bloqueig.
PANYS I PESTELLS:
El pany és el mecanisme que permet immob ilitzar la porta amb un passador immobilitzat amb clau.
El pany pot ser del tipus fix, col·locat a una alç ada de 100 cm, o extraible, per col·locar a la part baixa de
la porta. Ha de tenir tapes o rosetes del mateix acabat que els poms i les manetes.
La superfície ha d'estar lliure de defectes en la forma o acabat.
El seu funcionament ha de ser suau.
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d’ús ( primer dígit):
- Grau 1 : Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
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- Grau A: 50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d’apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d’aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d’aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l’interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
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- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A: Mínim tres elements retenidors
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D: Mínim sis elements retenidors
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F: Mínim set elements retenidors
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del
producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o
en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d’ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d’assaig
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l’amplaria de la porta, massa, moments d’obertura,
moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)
- Grau 0: No apte per a l’ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PANYS I PESTELLS:
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El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d’ anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154:2003
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos
y métodos de ensayo.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAP -

BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAP36186.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (H)
- Portes interiors: 7% <= H <= 11%
- Portes exteriors: 10% <= H <= 15%
Diferè ncia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):
- Portes interiors:
- Resistència mitjana: 550 N
- Resistència mínima: 500 N
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
- Resistència mitjana: 1000 N
- Resistència mínima: 900 N
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 1,3 N
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 3 mm
- Secció del perfil:
- Amplària: ± 2 mm
- Gruix: ± 2 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT:
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56802:1989 Puertas de madera.Medidas y tolerancias.
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* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAQ -

FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQD -

FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAQDD286.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de
ser xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferè ncia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària: >= 30 cm
- Amplària: >= 7 cm
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 13 N
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Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824): <= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades: <= 6 mm
- Testeres: <= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a
4.2.14.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): <= 2 mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm
ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat
alta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors: >= 7 cm
Amplària del travesser de base: >= 24 cm
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans: <= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius: <= 20 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i
amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAQ -

FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQQ -

FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAQQDN56.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'ha considerat els tipus següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- De llibret fix
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferè ncia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Gruix del parament acabat:
- Amb plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany:
- Llargària: >= 150 mm
- Amplària: >= 60 mm
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Corbament dels montant (UNE 56-824):
- H < 1800 mm: =< 1 mm
- 1800 <= H < 2030 mm: =< 4 mm
- H => 2030 mm: =< 6 mm
Corbament dels travessers (UNE 56-824): =< 1 mm
Balcament (UNE 56-824):
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- H < 1800 mm: =< 2 mm
- 1800 =< H < 2030 mm: =< 4 mm
- H => 2030 mm: =< 6 mm
H = alçària de la fulla
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a l'acció de xoc
d'un cos dur, resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i resistència a la variació
d'humitat, d'acord amb la norma UNE 56-869.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): =< 1mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm
ACABAT PER A PINTAR:
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Amplària del reforç per al pany: >= 90 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm
DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat
alta.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de
ser xapada.
DE LLIBRET FIX:
Les lamel·les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la fusta.
La disposició de les lamel·les ha de ser regular, i la seva inclinació també.
Toleràncies:
- Distància de la motllura respecte al cantell de la fulla: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i
amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
No han d'estar en contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias.
* UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ -

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZ13196.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels bastiments.
S'han considerat els perfils següents:
- De roure, d’ iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Amplària: ± 3 mm
- Llargària nominal: ± 3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
PERFILS DE ROURE, D’IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR:
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR:
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
S’admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils.
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per
peces de fusta.
Les fissures han de complir els següents límits:
- Amplària: <= 1 mm
- Profunditat: <= 1/4 gruix del perfil
- Llargària individual: <= 150 mm
- Llargària acumulada: <=25 % llargària del perfil
La fusta no ha de presentar exfoliació.
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
H umitat del perfil: <= 12%
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535): >= 30 N/mm2
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537): >= 42 N/mm2
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Resistència al tall de la fusta: >= 4,5 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha
d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ -

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZGD360,BAZGC360.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten
agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la
cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és
d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls,
tiradors, tanca amb mecanisme de bl oqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els
que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin
allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
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- Dimensions nominals: ± 1 mm
FRONTISSES D’UN SOL EIX
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935):
-.Categoria de servei (primer dígit)
- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa freqüència
d’ús)
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d’ús)
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d’ús pel pú blic o per altres persones
poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús)
Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d’ús i la massa màxima de l’ element amb frontisses (segon dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s’assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure
UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
-Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l’ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord a mb la UNE-EN-1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de
control de fums o portes de tancament de vies d’evacuació han d’anar marcades amb els següents
elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d’aquesta norma europea
L’embalatge de les frontisses d’ un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació
de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la
instal·lació o en servei.
PANYS I PESTELLS:
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Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d’ús ( primer dígit):
- Grau 1 : Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A: 50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d’apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d’aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
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- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d’aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l’interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A: Mínim tres elements retenidors
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D: Mínim sis elements retenidors
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F: Mínim set elements retenidors
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del
producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209).
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o
en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d’ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d’assaig
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l’amplaria de la porta, massa, moments d’obertura,
moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)
- Grau 0: No apte per a l’ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
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- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FRONTISSES D’UN SOL EIX
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935:2001
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d’ anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154:2003
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
FRONTISSES D’UN SOL EIX
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UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de
ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos
y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 -

BARANES I ÀMPITS

BB14 - PASSAMANS PER A BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB14U020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
- De roure, melis o pi roig
- De llautó
- D'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el perfil
del travesser.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.
El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Característiques de la fusta:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────┐
│
│
Roure
│
Melis
│ Pi roig
│
│───────────────────│────────────────│───────────────│─────────────
──────│
│Resist. compressió │ 45 N/mm2
│ 60,4 N/mm2 │
40 N/mm2
│
│ (UNE 56-535)
│
│
│
│
│───────────────────│────────────────│───────────────│─────────────
──────│
│ Resist. flexió
│ 60 N/mm2
│ 115 N/mm2
│
80 N/mm2
│
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│ (UNE 56-537)
│
│
│
│
│───────────────────│────────────────│───────────────│─────────────
──────│
│Resist. a l'esforç │
7,5 N /mm2 │
4,5 N/mm2 │
3 N/mm2
│
│
tallant
│
│
│
│
│───────────────────│────────────────│───────────────│─────────────
──────│
│ Densitat seca
│0,63-0,8 kg/dm3 │ >=0,85 kg/dm3 │ 0,54-0,70 kg/dm3 │
│ (UNE 56-531)
│
│
│
│
│───────────────────│────────────────│───────────────│─────────────
──────│
│ Densitat verda
│ >=1,08 kg/dm3 │ >=1,03 kg/dm3 │ >= 0,75 kg/dm3 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────┘
Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (UNE 56-529): <= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols
amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca
mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aliatge Cu-Zn
Amplària del passamà: >= 45 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha
d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB9 -

SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB92U200,BB92EGG3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
- Caràcter numèric
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Toleràncies:
- Superfície (planor): ± 1 mm
PLACA DE SENYALITZACIÓ:
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que
indiqui la DF.
La informació ha de ser clara i precisa.
CARÀCTER NUMÈRIC:
Símbol indicador en forma de guarisme.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 -

VIDRES PLANS

BC1K - MIRALLS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1K1500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents
capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides
íntimament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions,
incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació , de recuita,
inclusions gasoses, etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts
components.
Els vidres de capa s’han de classifica r segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la
capa respecte a l’interior o l’exterior de l’edifici o de la cambra dels vidres aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l’aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona
principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle
exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l’anterior amb les mides dels costats
reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:
- Defectes d’uniformitat o taques de la capa: S’ admeten en la mesura que no restin molestos
visualment
- Defectes de piquets/forats >3 mm: No s’admeten en cap zona
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm: S’admeten en les dues zones si el seu número és
=<1/m2
- Agregats: No s’admeten en la zona principal i si en la zona de v ora sempre i quan quedin fora de
la zona de visió
- Rascades >75 mm: No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la
seva separació sigui >50 mm
- Rascades =<75 mm: S’admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti
la visió
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del
fabricant
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o
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protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos diferents dels especificats:
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del
fabricant
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de
la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de
certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a la explosió
- Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de la energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les
accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la
humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la
vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o
d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y clasificación
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo
para las capas de las clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo
para las capas de las clases C y D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto.
____________________________________________________________________________
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 -

TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD13189B,BD13179B,BD13139B,BD13129B,BD13119B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigü es pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així
com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes
UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara
ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix.
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l’edifici o per a
components a l’exterior de l’edifici fixats a la paret.
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’ edifici i on els tubs i accessoris estan
enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici.
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser
llegible després de l’ emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l’àrea d’aplicació
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s’ afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació
dels components d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix parets:
- àrea d’aplicació B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
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- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
- àrea d’aplicació BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125: 3,2 a 3,8mm
- 140: 3,5 a 4,1 mm
- 160: 4,0 a 4,6 mm
- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha
introduï t material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els requisits indicats en
la normativa UNE-EN 1453.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li
afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d’acord amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
- 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
- 160: 0 a 0,5mm
- 200: 0 a 0,6mm
- 250: 0 a 0,8mm
- 315: 0 a 1,0 mm
- Gruix paret:
- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada
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para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3B800,BDW3B700,BDW3B300,BDW3B200,BDW3B100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió
entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
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
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada
para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema.
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* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

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

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDY3B800,BDY3B700,BDY3B300,BDY3B200,BDY3B100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió
entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
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
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada
para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
BEH -

PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR

BEH1 - REFREDADORES D'AIGUA CONDENSADES PER AIRE AMB VENTILADORS AXIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEH1CV05.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plantes refredadores d'aigua i bomba de calor condensades per aire amb ventiladors axials o centrífugs.
S'han considerat els tipus de compressors següents:
- Hermètic rotatiu
- Hermètic alternatiu
- Semihermètic alternatiu
- Semihermètic de cargol
Han de constar dels mecanismes i dispositius següents:
- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes
- Compressors
- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini
- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aïllament tèrmic i resistència tèrmica de
protecció
- Connexions d'entrada i sortida d'aigua
- Connexions elèctriques
- Motoventiladors
- Circuit frigorífic de tubs de coure
- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termòstat, contactors i relès
- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
El xassís i l'envoltant han d'anar aïllades tèrmicament i acústicament.
Ha de tenir portes i tapes de registre pel manteniment.
Ha d'estar preparada per a col·locar a l'exterior.
Han de venir completament muntats, cablejats i provats de fàbrica.
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin
cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el
funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides
pels fabricants dels materials respectius.
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i
suportin la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques,
mecàniques i fí siques que es puguin produir.
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN
292-1, UNE_EN 292-2 i UNE_EN 294.
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de
soroll es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possibles.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui
condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments,
i parts anà logues de l'aparell.
Els aparells preparats per a ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en
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l'aparell fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó,
capa d’òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que
perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o
d'una operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament
de tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a
un funcio nament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en
una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes
accidentals amb les parts actives.
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions
dels dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres
mitjans visuals.
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix
interruptor, o sobre la placa de muntatge.
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud regulada.
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels
termòstats o d'altres dispositius de comandament.
Han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els
cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic
generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades
quan es connecten els conductors.
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una
indicació que ha de donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell,
aquest s'ha de desconnectar de l'alimentació.
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència frigorífica total útil
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Completament muntats a fàbrica i embalats en capses, en posició tal que no surti l'oli
del compressor.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat
exterior ha de quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor.
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:
- Potència frigorífica ú til total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències
nominals absorbides en cada cas
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament
- Límits extrems de funcionament admesos
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat
- Classe i quantitat de refrigerant
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió
- Cabal fluid secundari a evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari
- Cabal fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit
- Exigències i recomanacions instal·lació, espais manteniment, situació i dimensions d’escomeses, etc.
- Instruccions de funcionament i manteniment
- Dimensions màximes de l'equip
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105
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- Pesos en transport i en funcionament
- Característiques de motors i ventiladors
- Cabal d’aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior
- Temperatures màxima i mínima de condensació admissibles
- Diàmetres de les connexions a l'evaporador i condensadors remots, en el seu cas
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones Frigorificas.
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos
generales.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
BEJ -

UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEJ1XC10,BEJ1XC11,BEJ1XC12,BEJ1XC15.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°.
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant".
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la
seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal
de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios", amb l’esmena aprovada per RD 1218/2002 de
22 de novembre (BOE 289 3-12-2002).
* UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias."
* UNE 100-102-88 "Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos."
* UNE 100-104-88 "Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción."
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
BEJ -

UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES

BEJ1 - FAN-COILS HORITZONTALS DE SOSTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEJ1XC10,BEJ1XC11,BEJ1XC12,BEJ1XC15.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per a connectar a corrent
monofàsic.
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté els punts de fixació de
tot el conjunt
Ha de tenir les connexions següents:
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador
- Evacuació de l'aigua condensada
- Energia elèctrica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin
cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el
funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides
pels fabricants dels materials respectius.
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es
mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui
condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments,
i parts anàlogues de l'aparell.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó,
capa d’òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que
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perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o
d'una operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de
tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a
un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en
una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes
accidentals amb les parts actives.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas
els cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic
generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades
quan es connecten els conductors.
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Característiques del motor i del ventilador
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor
Característiques tècniques:
+-------------------------------------------------------------+
¦ Potència ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat ¦
¦frigorífica¦ aire ¦ aigua ¦ d'entrada ¦
¦
¦
¦
(kW) ¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦
(°C)
¦ (kg)¦
(A)
¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦
¦
1,7
¦ <=350 ¦ 0,25 ¦
7
¦ 18 ¦
0,7
¦
¦
2,3
¦ <=525 ¦ 0,30 ¦
7
¦ 21 ¦
0,7
¦
¦
2,9
¦ <=700 ¦ 0,37 ¦
7
¦ 26 ¦
0,7
¦
¦
4,1
¦<=1000 ¦ 0,50 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3
¦
¦
4,7
¦<=1000 ¦ 0,80 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3
¦
¦
5,8
¦<=1000 ¦ 1,00 ¦
7
¦ 47 ¦
1,3
¦
¦
7
¦<=1400 ¦ 1,30 ¦
6
¦ 47 ¦
1,3
¦
+-------------------------------------------------------------+
Temperatura seca de l'aire: 25°C
Humitat relativa: 43%
Pressió de prova de l'intercanviador: >= 4 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
El fabricant ha de subministrar la següent documentació:
- Dimensions i característiques generals
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell
- Esquema elèctric i connexionat
- Instruccions de muntatge
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment
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
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.
Corrección 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.
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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
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos
generales.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
BEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEK1173B,BEK1MA96,BEK1MA97,BEK1MA98,BEK1MA99,BEK1MA91,BEK1MA92.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la
seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal
de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular que
reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge.
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil
angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de muntatge.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament 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.
Corrección 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
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BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
BEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEKC - REGULADORS DE FLUX CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEKCA4F0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reguladors de flux circulars d'acer lacat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Ha de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqúència del règim normal de
funcionament.
No ha de contaminar l'aire que circula al seu través.
Ha d'estar format per una estructura amb dues aletes semicirculars que giren en sentits oposats i
permeten la regulació volumètrica de l'aire que travessa el difusor.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE)
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
BEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEKL - PONTS DE MUNTATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEKLA400.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Ponts de muntatge d'acer lacat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Ha de servir per a la fixació dels difusors als suports de fibra, a l'obra civil o als cels rasos. Ha de tenir
forma de pont amb les dues potes per a ser fixades a l'obertura del suport.
En el tram transversal s'ha de fixar un difusor amb visos. Les potes poden ser amb llengüetes doblades o
de fixació telescòpica.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE)
____________________________________________________________________________

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

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

BEV4 - CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEV42002.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables per a bus de dades i materials per a l’execució de la instal·lació elè ctrica 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 dià metre llis i
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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 mí nim 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 humt iats, raigs de sol i dins del
embalatge original.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
____________________________________________________________________________

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

TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFC91PBC,BFC91PBA,BFC91PB6.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
En un examen visual sense augments, les superfí cies interna i externa dels tubs han de ser llises i estar

- Plec condicions. Pàgina 142 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre imperfecció que pugés
impedir als tubs complir els requisits establerts en la norma EN ISO 15874-2. Els extrems dels tubs han
d'estar tallats perpendicularment al seu eix, amb un tall net.
Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i dià metre nominal, el gruix de paret
mínim, ha de ser tal que, el valor de la sèrie calculada per al tub (Scalc.), sigui menor o igual que els
valors definits a les taules 1, 2 o 3 de la EN ISO 15874-2 , en funció del tipus de material.
Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de la EN ISO 15874-2.
La pressió màxima de servei i la temperatura d’aplicació, ha de complir amb els valors de l’annex A de la
norma EN ISO 15874-2, en funció del material del tub i de la classe de condició de servei.
Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons la UNE-EN 921, han de complir amb l’
especificat en l’apartat 7 de la norma EN ISO 15874-2.
Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l’especificat en l’apartat 8 de la norma
EN ISO 15874-2.
El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents:
- Referència a la norma EN 15874
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal
- Classe de dimensió
- Tipus de material
- Classe d’aplicació relacionada amb la pressió de disseny
- Opacitat (si es declarada pel fabricant)
- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte)
Les marques s’han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub.
Material:
- PP-H: Polipropilè-homopolímer
- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc
- PP-R: Polipropilè-copolímer al atzar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament
sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua
caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades (ISO 15874-1:2003)
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua
caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2003)
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG153060,BG151B22,BG151D22.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
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S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
─┐
│
Tipus
│
│─────────────────────────────────────────────────────────────────
─│
│Material
│ Normal │ Estanca │ Antihumitat │Antideflagrant│
│───────────────│──────────│──────────│─────────────│──────────────
│
│Plàstic
│>= IP-405 │>= IP-535 │ >= IP-545 │
│
│Plastificada │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │
│
│Planxa d'acer │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │ >= IP-557 │
│Fosa d'alumini │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │ >= IP-557 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
─┘
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22H510,BG22H710,BG22HB10.
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
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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.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2D - SAFATES METÀL·LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2DF6H0.
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.
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
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG31EC00,BG31J800,BG31J300,BG31G200,BG31J500,BG31G300.
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):
- 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
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- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
──┐
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│────
─│
│Gruix (mm) │ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
──┘
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la
secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir
les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la
secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
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.
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*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2:
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4:
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380900.
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.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG415DJ9.
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
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures
i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil
normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell
- Número d’ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat
a l’interior d’un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal.
Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part
frontal de l’interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se
mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els altres mitjançant fletxes
que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’interruptor.
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió
correcte. En l’esquema de connexions, els borns s’han de designar amb els símbols corresponents.
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Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols,
volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil
normalitzat.
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades
les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar
instantània
- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d’energia, si s’aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de
dispar instantània ha de ser visible quan l’interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor.
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la connexió
dels cables d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols,
volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d’ús
- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B
- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament
visibles o be han d’especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de
l’interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats
exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar
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un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el perfil.
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 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
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 ERR 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.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG623033.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors i conmutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de
commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.
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La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de
suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1:
Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG63 - ENDOLLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG638033,BG638038,BG63TN42.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del
conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
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Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
Temperatura: <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a
terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGA -

AVISADORS ACÚSTICS

BGA1 - AVISADORS ACÚSTICS ADOSSABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGA12220.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Avisador acústic de 230 V o bitensió 230/132 V, de so timbre, brunzit o musical, amb regulació o sense i
del tipus 1, 2 o 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura i color exterior uniforme i sense defectes.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Les característiques físiques i mecàniques de l'avisador han de complir la UNE 20-314.
Material aïllant (UNE 20-314): Classe II-A
Freqüència: 50 - 60 Hz
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-40X
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AVISADOR ACÚSTIC ADOSSABLE:
Ha d'estar format per una envoltant aïllant, borns de connexió dels conductors i dispositiu productor de so.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de conductors.
Cal que tingui orificis per a la seva fixació.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
* UNE 20314:1983 Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques eléctricos. Reglas
de seguridad.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

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

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes
seccionadores o interruptors manuals.
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.
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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.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW6 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW63000.
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

- Plec condicions. Pàgina 157 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWA -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGWA1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a avisadors acústics 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 avisador acústic.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHU -

LÀMPADES

BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHU8ECLA,BHU8ECLU.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmpades fluorescents estàndard.
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents:
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33)
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les làmpades han d’estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat
per al connexionat i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub.
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l’ús de làmpades
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amb l’ampolla o casquet defectuosos.
Característiques dimensionals i funcionals:
+----------------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Diàmetre màxim de l’ampolla (mm)
¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària sense considerar les patilles ¦
¦
¦
¦
¦de contacte dels portalàmpades (mm)
¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Posició de funcionament
¦Univ.¦
¦Univ.¦
+----------------------------------------------------------+
Característiques fotomètriques:
+--------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦--------------------------------------------------¦
¦Flux lluminós (lm)
¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦
¦--------------------------------------------------¦
¦Rendiment lluminós (lm/W)
¦ 64 ¦ 79 ¦ 79 ¦
+--------------------------------------------------+
Grau de reproducció cromàtica de les là mpades estàndard:
- Llum blanca càlida (TL-D /33): Ra 63
- Llum blanca freda (TL-D /54): Ra 72
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa.
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Potència nominal
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada
- Tipus de làmpada
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWC1PP,BHWC10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o
elements de control, regulació o encesa d’instal·lacions d’il·luminació.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 -

APARELLS SANITARIS

BJ13 - LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ13B21B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament
al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició
instal·lada, é s observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes
d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per a la col·locació del conjunt d'aixetes.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es
produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
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Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67-001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 4.000 N
Toleràncies:
- Amplària (lavabo): - 5 mm
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d’acord
amb UNE-EN 14688:
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor
Característiques essencials d’acord amb UNE-EN 14688 i UNE-EN 14296:
- Aptitud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dí gits; el nom de la Normativa (UNE-EN
14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si é s necessari s’afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), l’aptitud
per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):
EN 14688 – CL
OF - CA - LR – DA
La designació del lavabo per a ús col. lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la
Normativa (EN 14296), l’aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):
EN 14296 – CA – LR – DA
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge
o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició
vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.
____________________________________________________________________________
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 -

APARELLS SANITARIS

BJ14 - INODORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ14BA1P.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d’on cauen els excrements els inodors poden ser:
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l’aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó
En funció de la composició els inodors poden ser:
- Inodor de tanc baix , és la combinació d’un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d’una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres
indistintament.
- Classe 2: Conjunts d’inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que
utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descà rrega de doble comandament que
combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de
descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67-001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 4.000 N
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
El subministrador ha d’ aportar la documentació següent , que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.21 de CTE:
-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant.
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Sobre el mateix producte:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997)
- Classe, volum nominal de descàrrega i dispositiu de descàrrega
- En la documentació comercial que acompanya el producte:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Direcció declarada del fabricant
- Dues darreres xifres del any d’impressió del marcat
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997)
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...
- Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, independent o conjunt d’inodor)
- Material de que està fabricat.
- Classe, tipus,dispositius de descàrrega i categoria del mecanisme de descàrrega.
- Informació sobre les característiques reglamentades:
- Capacitat d’aigua de descàrrega.
- Prevenció del reflux
- Aptitud per a la neteja
- Resistència a les càrregues
- Durabilitat
- Substàncies perilloses
- Fiabilitat de la vàlvula
- Estanquitat a l’aigua
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats
i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.
____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 -

APARELLS SANITARIS

BJ1A - ABOCADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1AB21N.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abocador.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició
instal·lada, é s observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes
d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es
produeixin embasaments.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les
indicacions de la norma UNE-EN 695.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67-001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 4.000 N
Toleràncies:
- Dimensions: - 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició
vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
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BJ1 -

APARELLS SANITARIS

BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1ZS000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat
superficial d'esmalt cerà mic brillant de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic,
unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a
col·locar-hi un cargol regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
- Accessoris per a inodors suspesos
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han
d'aparè ixer esquerdes ni clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la
brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de
coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport: 130 mm
Alçària mínima del suport: 75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de
permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma perquè
l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han
de complir les especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver
rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
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Diàmetre: 110 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm
REIXA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic: 9,2 kN/m3
Humitat: < 0,1%
Punt d'inflamació: > 225°C
Punt de degoteig: + 60°C
Temperatura de servei: -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un
nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
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
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para
unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales.
Métodos de ensayo
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS
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SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BJ2 -

AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ239111,BJ23U020.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Monocomandament
- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel
i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparè ixer bombolles, exfoliacions,
picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació
de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'ò rgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el
sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un
distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703):
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No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar
(UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir
deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ2 -

AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z - AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ2ZN42K.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres
d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
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Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament de la apertura, tancament i regulació de cabal suau i precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua
calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703):
No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar
(UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir
deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparè ixer bombolles, exfoliacions,
picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ3 -

DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ3317N7,BJ33B7NG.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els següents elements:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
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- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfí cies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte
superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l’acció de l’aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre
20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa
d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274.
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:
- Desguàs: >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,5 l/s
- Sifó: >= 0,6 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s’han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ
SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les peces o l’envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE
VENTILACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Cada producte ha d’anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l’any de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d’anar acompanyat de la següent informació com a
mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l’embalatge, o bé la informació comercial que l’acompanya):
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d’aire (l/s)
- L’interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads
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
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
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* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos
de ensayo y evaluación de la conformidad.
____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJA -

APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJA2 - ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJA23320.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb cubeta d'acer esmaltat
- Amb cubeta d'acer galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aillant que a la
vegada ha d'estar recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador.
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i
l'envoltant, també d'acer al carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automà tic, un altre de rearmament manual, un control
visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el
símbol "Terra".
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveï t de cap
base d'alimentació de connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat
permanentment.
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal
al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una và lvula de
seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i
l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l’aigua serán de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió, tant de l'aigua com l'elè ctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el
seu lloc de treball.
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de
sortida.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió
nominal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
Temperatura de treball: <= 98°C
Temperatura de seguretat: 130°C
Pressió de treball: <= 6 bar
Aïllament elèctric (REBT): Classe I
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Connexió de l'aigua: 1/2" ó 3/4"
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal· lat, una placa que indiqui de manera
indeleble:
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20
305, la indicació "Termo".
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos
particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstco y análogo. Parte 1:
Requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991).
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte
2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 -

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

BM11 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM112120.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
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Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
Detector de CO
Detector autònom de CO

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb
l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions
de la norma UNE-EN 54-7.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal
lluminós.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en
el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar
també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació
d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors
desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser
visible des d'una distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un
sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar
fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus components
sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15
mm de la superfície de muntatge del detector.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal
lluminós.
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦
¦ detector ¦ típica
¦ màxima
¦ resposta ¦ resposta ¦
¦
¦ aplicació ¦ aplicació ¦ estàtica ¦ estàtica ¦
¦
¦
¦
¦
mínima ¦
màxima ¦
¦
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦ A1
¦
25
¦
50
¦
54
¦
65
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦ A2
¦
25
¦
50
¦
54
¦
70
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
B
¦
40
¦
65
¦
69
¦
85
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
C
¦
55
¦
80
¦
84
¦
100
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
D
¦
70
¦
95
¦
99
¦
115
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
E
¦
85
¦
110
¦
114
¦
130
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
F
¦
100
¦
125
¦
129
¦
145
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
G
¦
115
¦
140
¦
144
¦
160
¦
+------------------------------------------------------------------+
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El sufix S indica
que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el
detector incorpora una característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits de temps de resposta
per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire elevades.
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color vermell,
amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder
distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de
manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del
detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una distància de 6 m amb intensitat de la llum
ambient de 500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o bé algun
altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, indicadors
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remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests dispositius auxiliars no
impediran el correcte funcionament del detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la separació del
cap de la base i doni un senyal d'avaria.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en
el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar
també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació
d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors
desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser
visible des d'una distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure dispositius
reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en l'atenuació d'un feix òptic.
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12.
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti
identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès fins que s'anul·li la
condició d'alarma.
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar en aquests
circuits no poden interferir el correcte funcionament del detector.
DETECTORS DE CO:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb
l'element detector collat manualment a la base.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal
lluminós.
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.
Concentració de CO d'alarma: <= 100 ppm
Tensió d'alimentació (corrent continu): 25 V
Si són detectors autònoms:
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en marxa
un extractor.
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic): 230 V a.c.
- Temperatura de treball (T): - 10°C <= T <= + 45°C
- Humitat relativa de treball: <= 95%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <=
30°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova
el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.
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DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo.
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.
DETECTORS DE CO:
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte
acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials del producte
i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la informació comercial que
l'acompanya):
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- Descripció del producte de construcció
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació de la
norma EN 54-5
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per a la seva
correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta informació per a cada
detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents sobre cada detector, o a la
documentació tècnica que l'acompanya.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-7
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de
fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) sobre el cap del
detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada
amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el
manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
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b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de
fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre el cap del
detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada
amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el
manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust 'in situ' de la classe, la
marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de
fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre el cap del
detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada
amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el
manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat
segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada
tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions,
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.
____________________________________________________________________________
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BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM2 -

MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

BM23 - BOQUES D'INCENDI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM235AAA.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.
S'han considerat els tipus següents:
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Boca d'incendis formada per:
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l'interior
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes
de volant
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver els forats
per a la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la
connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la
inscripció 'Trenqueu-lo en cas d'incendi'; ha de tenir escletxes d'aireig.
Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a la corrosió i
als esforços mecànics deguts a la seva utilització.
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure.
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.
Reistència a la pressió interna:
+----------------------------------------------------+
¦
¦ Pressió màx.¦ Pressió ¦ Pressió mín.¦
¦
¦ servei
¦
prova
¦ trencament ¦
¦
¦
(MPa)
¦
(MPa)
¦
(Mpa) ¦
¦----------------------------------------------------¦
¦ BIE-25 ¦
1,2
¦
1,8
¦
3,0
¦
¦ BIE-45 ¦
1,2
¦
2,4
¦
4,2
¦
+----------------------------------------------------+
Resistència impacte llança-boquilla: Sense deterioraments ni fuites
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents
Estanquitat dels ràcors: Sense fuites a la pressió de prova
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari: >= 35 mm
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment: Ha de complir
Envelliment dels materials sintètics: Sense fissures ni deterioraments
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de
funcionar correctament
Abastament a 0,2 MPa:
- Amb raig lliure: >= 10 m
- Amb polvorització en cortina: >= 6 m
- Amb polvorització cònica: >= 3 m
Àngles de polvorització:
- Per a polvorització en cortina: 90° ± 5°
- Per a polvorització cònica: >= 45°
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.
Toleràncies:
- Diàmetre interior de la mànega:
- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):
- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):
- Calibre passa: 44 mm
- Calibre no passa: 46 mm
- Llargària de la mànega:
- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir
la norma UNE EN ISO 1307
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%
BOQUES BIE-25:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla horitzontal.
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors o
tambor de diàmetre mínim 200 mm.
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla: <= 4 Nm
Frenat dinàmic del debanador: <= 1 volta
La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.
Diàmetre interior de la mànega: 25 mm
Tipus de mànega: semirígida no col·lapsable
BOQUES BIE-45:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i
orientable en un pla horitzontal.
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement.
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària
mínima 20 mm.
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical de
rotació.
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del ràcor
mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre.
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni superior a
135°.
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm
La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.
Diàmetre interior de la mànega: 45 mm
Tipus de mànega: flexible plana per a servei lleuger
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova
el reglament CPI.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de
verificación.
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas
convencionales.
BOQUES TIPUS BIE-25:
UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras.
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Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.
UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.
BOQUES TIPUS BIE-45:
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible
plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis o a
les seves immediacions.
El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes
- Any de fabricació
- Pressió màxima de servei
- Llargària i diàmetre de la mànega
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació com a
mínim:
- Nom del fabricant i marca comercial
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar)
- Trimestre i data de fabricació
- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC
- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram,
amb la següent informació:
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45)
- El nom i la marca del fabricant
- El trimestre i l'any de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat
segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, vàlvula,
suport, armari)
- Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.)
- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada
manomètrica i cabal)
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-

Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada
tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions,
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM2 -

MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

BM24 - DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM24AB20,BM24BB20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Ruixadors automàtics (sprinklers) en bronze o cromats, amb dispositiu d'accionament d'ampolla i per a
posició muntant-baixant o de paret.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats per un cos tubular amb un extrem roscat, i l'altre proveït d'un obturador sensible a la
temperatura ambient i d'un deflector.
Han d'estar fabricats de manera que qualsevol intent d'ajust o desmuntatge produeixi la destrucció d'algún
element de la seva construcció.
Ha de poguer passar una esfera de 8 mm de diàmetre per cada pas de l'aigua en el ruixador.
La forma i la situació del deflector respecte a la boca de sortida del raig d'aigua, el converteix en creador
de pluja uniforme en les direccions següents segons la posició del muntatge:
- Ruixador cara amunt: Descàrrega en sentit contrari al de sortida
- Ruixador cara avall: Descàrrega en el sentit de sortida
- Ruixador de paret: Descàrrega en sentit lateral
Dispositiu d'accionament tipus ampolla:
- Color ampolla segons temperatura d'accionament:
- 57°C: Taronja
- 68°C: Vermell
- 79°C: Groc
- 93°C: Verd
- 141°C: Blau
- 182°C: Morat
- 204/260°C: Negre
Els ruixadors d'ampolla i les ampolles de vidre han d'obrir dins dels límits de temperatura següents:
+----------------------------------------------------------------+
¦Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura a la que ¦ Temperatura ¦
¦ nominal ¦ mínima
¦ o per sota de la que ¦ màxima
¦
¦d'actuació ¦ d'actuació ¦ actúen 25 ¦ actúen 40 ¦ d'actuació ¦
¦
¦
¦ de 50 ut. ¦ de 50 ut. ¦
¦
¦
°C
¦
°C
¦
°C
¦
°C
¦
°C
¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦
57
¦
54
¦
63
¦
68
¦
74
¦
¦
68
¦
65
¦
74
¦
79
¦
86
¦
¦
79
¦
76
¦
87
¦
92
¦
99
¦
¦
93
¦
90
¦ 101
¦ 106
¦
113
¦
¦ 100
¦
97
¦ 108
¦ 113
¦
120
¦
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¦ 121
¦
118
¦ 129
¦ 134
¦
141
¦
¦ 141
¦
138
¦ 149
¦ 155
¦
163
¦
¦ 163
¦
160
¦ 171
¦ 177
¦
186
¦
¦ 182
¦
179
¦ 190
¦ 196
¦
206
¦
¦ 204
¦
201
¦ 212
¦ 218
¦
228
¦
¦ 227
¦
224
¦ 235
¦ 242
¦
252
¦
¦ 260
¦
257
¦ 268
¦ 275
¦
286
¦
¦ 286
¦
283
¦ 294
¦ 301
¦
313
¦
¦ 343
¦
340
¦ 301
¦ 359
¦
372
¦
+----------------------------------------------------------------+
Els ruixadors han de tenir les constants de cabal (factor K) següents:
+-----------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦
Factor K
¦
¦de l'orifici (mm)¦ l.min-1/bar0,5 ¦
¦-----------------------------------¦
¦
10
¦
57 ± 3
¦
¦
15
¦
80 ± 4
¦
¦
20
¦
115 ± 6
¦
+-----------------------------------+
Ha de complir els paràmetres de distribució d'aigua següents:
+-----------------------------------------------------+
¦Diàmetre nominal¦ Cabal per ¦ Àrea de ¦ Densitat de¦
¦ de l'orifici ¦ ruixador ¦ cobertura ¦ descàrrega ¦
¦
mm
¦ l/min ¦
m2
¦ mm/min ¦
¦-----------------------------------------------------¦
¦
10
¦
50,6 ¦
20,25 ¦
2,5
¦
¦
15
¦
61,3 ¦
12,25 ¦
5,0
¦
¦
15
¦ 135,0 ¦
9,0 ¦
15,0
¦
¦
20
¦
90,0 ¦
9,0 ¦
10,0
¦
¦
20
¦ 187,5 ¦
6,25 ¦
30,0
¦
+-----------------------------------------------------+
Temps d'actuació del ruixador: <= 5 s
Allargament del cos del ruixador: <= 0,2 %
Resistència a la compressió del deflector: 70 N
Força de trencament de l'ampolla: >= 6 càrrega servei ruixador
Estanquitat del ruixador: Sense fuites
Exposició a la calor: Ha de complir
Xoc tèrmic: Ha de complir
Corrosió: Ha de complir
Integritat del recobriment del ruixador: Sense esquerdes ni desconxaments
Cop d'ariet: Sense fuites
Resistència a la calor: Sense deformació
Resistència a la vibració: Sense deformació ni ruptura apreciables
Resistència a l'impacte: Ha de complir
Resistència a baixes temperatures: No ha d'actuar el ruixador; Sense danys visibles
Totes les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE 23-595 (1).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en caixes i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <=
30°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova
el reglament CPI.
* UNE 23595-1:1995 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 1:
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Rociadores.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'han de subministrar amb la fulla d'instruccions, corresponent al tipus de ruixador, que ha de descriure el
mètode d'instal·lació recomanat i ha de donar indicacions sobre manteniment i substitució.
Cada ruixador ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Nom o marca registrada del fabricant
- N° d'identificació del model, designació de catàleg o equivalent
- Fàbrica d'origen
- Indicació tipus ruixador i posició de muntatge segons UNE 23-595 (1)
- Temperatura nominal d'actuació codificada amb colors
- Any de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat
segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Realitzar la recepció de materials de la instal·lació de ruixadors segons Normativa UNE 23596.
- Comprovar que els materials i elements que formen la instal·lació de ruixadors compleixin els requisits
especificats en projecte:
- Diàmetres i qualitat de les canonades
- Característiques i tipus de ruixadors: (marca, model, temperatura de tir, tipus de muntants,
diàmetre, coeficient hidràulic 'K').
- Característiques del grup de bombeig (si hi està instal·lat): cabal (l/h), alçada manomètrica (m.c.a.),
potència (CV), tensió (V), marca, model, Nº de sèrie.
- Certificat de funcionament dels ruixadors.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per
mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida
per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions,
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM2 -

MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

BM25 - VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA PER A INSTAL·LACIONS DE RUIXADORS
AUTOMÀTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM251010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvula de control i alarma de canonada mullada per a utilitzar en un sistema de ruixadors automàtics
(sprinklers).
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre nominal de la vàlvula correspon al de les connexions d'entrada i sortida.
El cos, i la tapa si n'hi ha, han d'estar construits en fundició de ferro, bronze, llautó, monel o acer
inoxidable.
La tapa o coberta de la vàlvula, si n'hi ha, no ha d'afectar l'operativitat de la vàlvula, especialment en
quant a la direcció del flux.
La vàlvula ha de tenir una connexió roscada de diàmetre >= 20 mm, per a drenar l'aigua des del cos de la
vàlvula aigües avall del conjunt de tancament.
La vàlvula ha de disposar de mitjans per accedir a les parts en moviment i per a permetre la retirada del
conjunt de tancament.
L'acció de tancament de la vàlvula ha d'estar asistida per la gravetat en totes les posicions suposades de
muntatge, de forma que el conjunt de tancament caigi cap al seient quan cesi el flux d'aigua.
El conjunt de tancament s'ha de conduïr contra un tope final en la posició de totalment obert.
Els anells de tancament i les superfícies de càrrega o qualsevol part que roti o llisqui respecte d'altres, han
de ser de bronze, llautó, monel o acer inoxidable.
Pressió nominal de treball (Pn): >= 12 bar
Resistència dels materials metàl·lics o metalls amb punt de fusió < 800 °C: El conjunt de tancament ha
d'obrir lliure i totalment
Pressió de prova: >= 4 Pn
Resistència a la fatiga de molls i diafragmes: Sense fractures durant 5000 cicles de funcionament normal
Resistència a danys del conjunt de tancament: Sense signes de danys
Envelliment dels components no metàl·lics: Sense esquerdes
Funcionament del conjunt de tancament: Sense sobrant d'aigua en estat de repós
Adherència del conjunt de tancament: No s'ha d'adherir cap element
Característiques d'alarma i sensibilitat:
- Descàrrega de fins a 10 l/min aigües avall amb pressió de servei 1,4 bar - Pn: No ha de senyalitzar
alarma
- Descàrrega continua de més de 10 l/min aigües avall amb qualsevol pressió de servei: Pot
senyalitzar alarma
- Descàrrega continua de 80-300 l/min aigües avall amb pressió de servei entre 1,4 bar i Pn: Ha de
senyalitzar alarma
- Funcionament continu dispositius alarma des d'obertura vàlvula:
- Vàlvules sense càmara de retard: <= 15 s
- Vàlvules amb càmara de retard: 5 - 90 s
- Cesament flux aigües avall vàlvula: Sense flux a l'alarma
- Transmissió d'alarmes succesives: Sense rearmament manual
- Pressió en circuit d'alarma en funcionament i amb pressió de servei de vàlvula d'1,4 bar: >= 0,5 bar
- Buidat canonada circuit d'alarma: Automàtic desprès de cada actuació
Resistència a flux invers i deformació: Sense fuites, distorsió permanent o falla estructural
Funcionament a perssió de servei 1,4 bar - Pn: Ha de funcionar correctament; S'ha de rearmar
automàticament
Relació de pressió diferencial: <= 1,16:1
Pèrdua de càrrega per fricció hidràulica: <= 0,4 bar
Resistència a fuites a 2 Pn: Sense pèrdues, distorsió ni trencament
Resistència mecànica de la vàlvula i les seves parts mòbils: Ha de complir
Folgança radial conjunt de tancament-parets interiors:
- Cos de fundició d'acer: >= 12 mm
- Cos i conjunt de tancament de metall no ferrós, acer inoxidable o una combinació d'ells: >= 6 mm
Folgança diametral anell d'assentament-parts metàl·liques del conjunt de tancament en posició de tancat:
>= 6 mm
Espai en el conjunt de tancament per sota de l'assentament de la vàlvula: >= 3 mm
Folgança diametral passador-suport: >= 0,125 mm
Folgança axial total: >= 0,25 mm
Folgança diametral dels components guia:
- Component mòbil penetra component fix: >= 0,7 mm
- Component mòbil llisca sobre component fix: >= 0,05 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE 23-595 (2).
La vàlvula d'alarma ha d'estar marcada amb les dades següents:
- Nom o marca del fabricant
- Distintiu de n° de model, designació de catàleg o marca equivalent
- Nom del dispositiu
- Indicació de la direcció de flux
- Diàmetre nominal de la vàlvula
- Pressió nominal de servei en bar
- N° de sèrie o any de fabricació, que ha de ser un del següents:
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-

- Any real de fabricació
- L'any següent si s'ha fabricat en els últims 3 mesos d'un any
- L'any anterior si s'ha fabricat en els primers 6 mesos d'un any
Posició de muntatge si està limitada a vertical o horitzontal
Pérdua de càrrega per fricció hidràulica si és superior a 0,2 bar
Fàbrica d'origen, si el producte es fabrica en més d'una
UNE 23-595 (2)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
La vàlvula s'ha de subministrar amb les instruccions d'instal·lació i funcionament, que han d'incloure una
il·lustració mostrant el mètode recomanat d'ajustament, la funció dels accessoris de control, vistes del
conjunt, muntatge per a explicar el seu funcionament i recomanacions pel seu manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sense possibilitat de deformació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 23595-2:1995 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 2: Puestos
de control y cámaras de retardo para sistemas de túbería mojada.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM3 -

EXTINTORS D'INCENDIS

BM31 - EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM312711,BM313511.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una
pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i
que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’extintor correspon a un tipus registrat
davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a
l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’extintor correspon plenament al del
projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar:
- Indicació de l’administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l’aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor
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- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor
- Instruccions d’utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AP
5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios.
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 5 del
Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios.
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un
nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatos a
Presión, referente a extintores de incendios.
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios.
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5
del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM3 -

EXTINTORS D'INCENDIS

BM3A - ARMARIS PER A EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM3A1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre.
Ha d'estar pintat de color vermell.
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment sense trencar el
vidre.
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
Alçària: >= 600 mm
Amplària: >= 300 mm
Fondària: >= 220 mm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BMD -

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT

BMD3 - CENTRALS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMD3X200,BMD3X201,BMD3X202,BMD3X203,BMD3X204,BMD3X205,BMD3X206,BMD3X207,BMD3X2
08.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Centrals de seguretat antirobatori.
S'han considerat els elements següents:
- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior
- Amb alarma acústica i senyal lluminós per a muntar a l'exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables
elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria
La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió.
Toleràncies:
- Tensió d'entrada: ± 20%
PER A MUNTAR A L'INTERIOR:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador,
els interruptors i els fusibles.
Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació per xarxa.
Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions.
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per
bateria.
Capacitat bateria: <= 6,5 A/h
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Tensió d'alimentació per bateria: 12 V c.c.
Font d'alimentació:
- Entrada: 125, 220 V c.a.
- Sortida: 12 V c.c.
- Corrent màxim: 1 - 2,5 A
- Corrent màxim d'ús permanent: 0,8 - 2 A
Sistemes d'actuació:
- Tensió funcionament: 12 V c.c.
- Consum en repòs: 15 - 125 mA
- Consum en vigilància: 15 - 800 mA
- Consum en alarma: 90 mA - 1 A
- Temps d'entrada (ajustable): 0 - 40 s
- Temps de sortida (ajustable): 0 - 40 s
- Temps d'alarma (ajustable): 0 s - 3 min
- Sirena electrònica: >= 100 dB
- Altaveu interior: 20 W
Temperatura de treball: -5°C - +40°C
PER A MUNTAR A L'EXTERIOR:
La caixa ha de ser resistent als cops i a l'intempèrie, amb protecció antiobertura de la tapa i separació de
la paret. A la cara frontal ha d'haver l'òptica del senyal d'alarma, a la lateral unes ranures de ventilació i a
la posterior uns forats per per a la seva subjecció.
La font d'alimentació ha de ser per xarxa.
Font d'alimentació: 125, 220 V c.a.
Altaveu: 45 W
Sirena electrònica: >= 100 db
Temps d'entrada (ajustable): 0 - 40 s
Temps de sortida (ajustable): 0 - 40 s
Temperatura de treball: -5°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats embalades 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
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BMD -

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT

BMD6 - CONDUCTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMD6U010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Plec condicions. Pàgina 187 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

Conductors blindats i apantallats.
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i
alarma.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons
la seva composició.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE
21-014.
Ha d'estar protegit contra interferències.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Capacitat: 90 pF/m
Recobriment pantalla: >= 75%
Temperatura de servei: 0 - 60°C
Tensió de servei: 250 V
Tensió de prova: 1000 V
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles de 100 m.
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de cable
- Secció nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les
conexions.
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
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BMY -

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY31000,BMY11000,BMY23000,BMY24000,BMY25000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
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- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir,
en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova
el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
____________________________________________________________________________

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

VÀLVULES DE REGULACIÓ

BN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN746C10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules reductores de pressió amb connexió per rosca.
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules amb cos de bronze
- Vàlvules amb cos de llautó
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Obturador de desplaçament vertical
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- Accionament de l'obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a la
de sortida
- Molla de compressió
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió diferencial
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit de circulació
del fluid.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP2 -

INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO

BP24 - OBREPORTES ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP24220A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Obreportes elèctrics, manuals o automàtics, amb o sense palanca de desbloqueig, per a encastar a la
porta, amb o sense funda.
S'han considerat les característiques següents:
- Accionament normal.
- Accionament automàtic.
- Amb palanca de desboqueig.
- Sense palanca de desbloqueig.
- Amb funda.
- Sense funda.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Mecanisme destinat a l'allotjament del pestell de la porta, amb el seu cantell retenidor movible
electrònicament a voluntat des dels punts individuals, per tal de poder franquejar la porta.
OBREPORTES D'ACCIONAMENT MANUAL:
El retenidor ha de quedar sense fixació mentre es mantingui oprimit el polsador en el punt individual.
OBREPORTES D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC:
El retenidor ha de quedar sense fixació en rebre una polsació instantània des del punt individual. Un cop
s'hagi tornat a tancar la porta, el retenidor ha de quedar novament fixat fins a la pròxima operació.
OBREPORTES AMB PALANCA DE DESBLOQUEIG:
Ha de tenir un dispositiu manual per a deixar permanentment sense fixació el retenidor.
OBREPORTES AMB FUNDA PER A ENCASTAR:
Ha d'estar allotjat en una funda o en un caixetí protector.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En caixa.
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ8 -

ELECTRODOMÈSTICS

BQ8A - EIXUGAMANS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Eixugamans elèctric.
CONDICIONS GENERALS:
Quan l’aparell arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de la normativa,
la seva recepció s’ha de realitzar comprovant únicament les seves característiques aparents.
Motor: 100 W.
Calefactor: 1800 W.
Dimensions mínimes:
- Alçada: 300 mm.
- Amplada: 220 mm.
- Profunditat: 65 mm.
Temporitzador: 45”.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S’han de subministrar embalats a caixes amb una placa d’identificació amb la
següent informació:
- Nom del fabricant.
- Potència.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
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.
____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
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BQZ -

MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ1 - PENJADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQZ1U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Penjador per a roba, individual, d’acer inoxidable.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del
projecte.
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per evitar
punxonament de la roba.
Càrrega admissible: 25 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha
d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 -

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D06L - FORMIGONS LLEUGERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D06L1AG1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment, granulats, d'argila expandida i aigua.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord
amb les recomanacions del fabricant d'argila expandida.
La descripció del formigó indica la resistència característica estimada a compressió a 28 dies i la densitat
del formigó.
Resistència a compressió
al cap de 7 dies (UNE 83-304): >= 0,65 x resistència a 28 dies
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
La relació aigua/ciment i el contingut mínim de ciment, s'ha d’ajustar les indicacions del fabricant d'argila
expandida.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
No s'utilitzarà formigó de consistència fluida en elements que tinguin una funció resistent.
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser
superior a una hora i mitja.
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.
____________________________________________________________________________

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
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D07 -

MORTERS I PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701821,D0701461,D070A4D1.
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 la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
____________________________________________________________________________

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 -

MORTERS I PASTES

D07J - PASTES DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D07J1100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50.
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A): 17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua: >= 5°C
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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1-

CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
1A2 -

DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1A211453,1A211454.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d’una fulla batent i tapajunts , amb o
sense revestiment de pintura.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del bastiment
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació directament sobre l’obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant
- Presentació de la fulla
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva de la fulla
- Neteja i protecció
- Replanteig del tapajunts
- Fixació dels perfils del tapajunts
- Segellat dels forats i junts
- Pintat de les superfícies de fusta, en el seu cas
- Neteja de tots els elements
Per a bastiment de base folrat:
- Preparació del bastiment de base
- Replanteig de les peces que conformen el folre
- Ajust i col·locació definitiva
- Col·locació de massilla als forats dels claus
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt ha d’ estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos.
Ha d’estar travat a l’obra i la unió ha de resistir els esforços produïts per l’accionament de la porta.
Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l’obra, les fixacions del
tapajunts, etc., han de quedar segellats.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
El tapajunts ha de cobrir de forma contí nua el junt entre el bastiment i el parament acabat de la paret.
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
BASTIMENT FOLRAT:
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peça
del folre.
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.
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El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la
paret.
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base.
ACABAT PINTAT:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin
pintat les visibles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de
condicions de l’operació.
Els components s'han de col·locar de manera es garanteixi la protecció contra els impactes durant tot el
procés constructiu i que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi ben travat a l'obra.
ACABAT PINTAT:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser
inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons
les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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A-

MÀ D'OBRA

AA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
AA2 -

DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
AA211453.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d’una fulla batent i tapajunts , amb o
sense revestiment de pintura.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del bastiment
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació directament sobre l’obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant
- Presentació de la fulla
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva de la fulla
- Neteja i protecció
- Replanteig del tapajunts
- Fixació dels perfils del tapajunts
- Segellat dels forats i junts
- Pintat de les superfícies de fusta, en el seu cas
- Neteja de tots els elements
Per a bastiment de base folrat:
- Preparació del bastiment de base
- Replanteig de les peces que conformen el folre
- Ajust i col·locació definitiva
- Col·locació de massilla als forats dels claus
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt ha d’ estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos.
Ha d’estar travat a l’obra i la unió ha de resistir els esforços produïts per l’accionament de la porta.
Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l’obra, les fixacions del
tapajunts, etc., han de quedar segellats.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
El tapajunts ha de cobrir de forma contí nua el junt entre el bastiment i el parament acabat de la paret.
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
BASTIMENT FOLRAT:
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peça
del folre.
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.
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El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la
paret.
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base.
ACABAT PINTAT:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin
pintat les visibles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de
condicions de l’operació.
Els components s'han de col·locar de manera es garanteixi la protecció contra els impactes durant tot el
procés constructiu i que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi ben travat a l'obra.
ACABAT PINTAT:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser
inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons
les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E21 -

ENDERROCS

E213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2131341.
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.).
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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.
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
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4F -

ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4F71N11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d’estructures amb maons ceràmics.
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S'han considerat els elements estructurals següents:
- Pilars
- Parets
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla
- Voltes
- Voltes d’escala
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pilars i parets:
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter
Arcs, voltes i llindes:
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia
- Col·locació de les peces humitejant-les
- Repàs dels junts i neteja de l’element si ha de quedar vist
- Protecció de l’element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma
DB-SE-F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures,
en el seu cas, en funció de les classes d’exposició.
No hi ha d'haver fissures.
Els junts han d'estar plens de morter.
PARETS I PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d’estar col·locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit
que el través de la peça.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida
per distribuir uniformement les càrregues.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol
cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que
aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir
l’especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
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Recolzament de cà rregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Alçària parcial: ± 15 mm
- Alçària total: ± 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m : ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm
PARETS DE TOTXANA:
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa
modulació.
ARC:
Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet
l’arc o la volta.
Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del
doblat han d'estar desplaç ades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a
trencajunt.
Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de
l'intradós.
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba
de l'intradós.
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós.
Gruix dels junts: 8 - 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm
- Planor de las cares: ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:
Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta.
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de
l'intradós.
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de
l'intradós.
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les
directrius han de ser a trencajunt.
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons.
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de la
interior.
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm.
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat.
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin
col·locades a trencajunt.
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes
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han de ser continus.
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.
Gruix dels junts: 8 - 15 mm
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm
- Gruix dels junts: ± 2 mm
LLINDA:
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.
Ha de ser horitzontal.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.
En el recolzament, l’armadura s’ha d’allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l’armadura central
de la peça.
En la zona de recolzament ha d’haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de
l’armadura central.
Els ancoratges de les barres de l’armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han
de complir l’especificat en l’ article 7.5.2 del DB-SE-F.
Llargària del recolzament: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 15 mm/total
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Si l’obra s’ha d’aixecar en èpoques diferents, la travada s’ ha de fer deixant la part executada,
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s’ha de fer deixant alternativament, filades entrants i
sortints.
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i s’han d’utilitzar
dins del temps màxim establert.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter.
Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la
peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el
morter i tornar-l a a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència
suficient.
Quan s’ interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de
pluja sobre els materials.
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions climàtiques
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions
del vent, de l’execució de l’obra o d’altres.
ARC I VOLTA:
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i
estenent alhora la capa intermèdia de morter.
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.
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No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i
uniforme.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PARET:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
____________________________________________________________________________

E5 - COBERTES
E5Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en
pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà
- Bigueta de formigó precomprimit
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
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- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
- Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb biguetes de formigó:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva
constitució ha de ser l’ adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
- Pendents: ± 0,5%
- Planor: ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé,
buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS
LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 30 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció
de la peça.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió
entre aquest i la bigueta.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre eixos de les biguetes: ± 5 mm
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han
d'anar travats perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents
s'han de centrar amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària: <= 4 m
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m
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Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Separació entre les peces: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguaf ons i les esquenes d'ase han d’estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant
els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts
afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci
l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a
mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O
TOTXANA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci
l'adormiment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas

- Plec condicions. Pàgina 207 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

- Curat i protecció del material
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 -

PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E614XTAK,E614M71K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades
amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Doble envà articulat
- Envà pluvial
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la
DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural
horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Planor de les filades:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
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- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total
- Paret vista: ± 2 mm/m
- Paret per a revestir: ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai
de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material
d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i
els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a
màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre
que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
DOBLE ENVÀ ARTICULAT:
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full.
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i cal que
quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada de cada un dels
fulls ha de ser alternativa.
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.
ENVÀ PLUVIAL:
Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb la
paret de suport.
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element
resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai
de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material
d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:
┌──────────────────────────────────────┐
│Gruix paret (cm)│Fondària regates (cm)│
│────────────────│─────────────────────│
│
4
│
<= 2
│
│
5
│
<= 2,5
│
│
6-7
│
<= 3
│
│
7,5
│
<= 3,5
│
│
9
│
<= 4
│
│
10
│
<= 5
│
└──────────────────────────────────────┘
Regates:
- Pendent: >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir): >= 50 cm
- Separació dels marcs: >= 20 cm

- Plec condicions. Pàgina 209 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret
é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts
que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter.
Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la
peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
____________________________________________________________________________

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 -

PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

E615 - PARETS I ENVANS DE PANELLS I BLOCS DE CERÀMICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret divisòria interior amb peces cerà miques de gran format, per a quedar vista o per a
revestir.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Divisòria amb bloc ceràmic col·locat amb morter
- Divisòria amb peça ceràmica de gran format, col·locada amb morter o amb pasta de guix
- Divisòria amb peça ceràmica de gran format amb revestiment de guix, col·locada amb adhesiu a base
d’escaiola
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Divisòria amb bloc:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Humectació de les peces
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- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l’estabilitat de l’element front de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra de fà brica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
Divisòria amb peça de gran format:
- Replanteig i neteja de la base
- Col·locació de les guies
- Muntatge de les peces, unides amb adhesiu o amb morter
- Formació de les unions amb d’altres elements constructius
- Allisat i enrasat dels junts
- Protecció de l’estabilitat de l’element front de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra de fà brica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
DIVISÒRIA DE BLOC CERÀMIC:
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la
DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural
horitzontal a cada planta.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai
de 2 cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material
d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Planor de les filades:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total
- Paret vista: ± 2 mm/m
- Paret per a revestir: ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÒ DE TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC:
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i
els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÒ INTERIOR DE BLOC CERÀMIC:
Fondària de les regates:
┌──────────────────────────────────────┐
│Gruix paret (cm)│Fondària regates (cm)│
│────────────────│─────────────────────│
│
4
│
<= 2
│
│
5
│
<= 2,5
│
│
6-7
│
<= 3
│
│
7,5
│
<= 3,5
│
│
9
│
<= 4
│
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│
10
│
<= 5
│
└──────────────────────────────────────┘
Regates:
- Pendent: >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir): >= 50 cm
- Separació dels marcs: >= 20 cm
DIVISÒ RIA DE PEÇA DE GRAN FORMAT:
Ha d’estar trabat per filades alternatives amb els acords amb d’altres envans. L’ acord amb altres
elements i amb el terra, s’ha de fer amb una banda de suro encolada.
La unió amb una paret no estructural de diferent tipus no ha de ser rígida. S’ ha de col·locar una malla de
fibra de vidre en aquestes unions.
En els acords amb un sostre o qualsevol altre element estructural superior, ha d’haver-hi un espai de 3 a 4
cm, entre l’última filada i aquell element, que ha de quedar reblert amb la pasta amb que es col·loquen les
peces, un cop l’estructura hagi adoptat les deformacions previstes.
Per a l’execució de les regates horitzontals, cal aprofitar els alvèols de la peça, sempre que sigui possible.
Regates horitzontals:
- Separació dels junts horitzontals: >= 5 cm
Regates verticals:
- Separació dels bastiments i dels acords amb elements estructurals: >= 20 cm
Distàn cia entre dos junts verticals: <= 1/4 llargària de la peça
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret
é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts
que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
BLOC CERÀMIC:
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre la dimensió de la peça ho
permeti, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.
PECES DE GRAN FORMAT:
Les peces que s’han d’unir, s’ han de pressionar lateralment per tal d’aconseguir una penetració suficient
de la pasta de col·locació en els alvèols horitzontals, en les peces ceràmiques, o en l’encadellat, en les
peces amb revestiment de guix.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7C -

AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

E7C2A473 -

AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C2A473BR32.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
- Plaques de poliestirè expandit
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb morter
- Amb adhesiu
- Fixades mecànicament
- Amb emulsió bituminosa
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjanç ant
volanderes de plàstic
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el
connector de la paret.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de
l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar
els conductes de calefacció , quedin alineades i siguin contínues.
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a suport dels
conductors, han de quedar a la part superior.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessà ries perquè ni el vent
ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7C -

AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C916C4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb morter
- Amb adhesiu
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de
l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessà ries perquè ni el vent
ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7C -

AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

E7CPK6D8 -

AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PLAFONS SANDWICH

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7CPK6D8EC60.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l’interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.)
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- Replanteig de l’especejament en el parament
- Fixació dels panells al parament.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua
que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de coincidir amb les indicades
a la DT.
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al
suport.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7D -

AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

E7D6 - PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7D69TK0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la
resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de
la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
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CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no
accessibles.
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al
igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma
que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi.
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i
s'han de refer les parts afectades.
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot
seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització
de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació antioxidant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i
després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1:
Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2:
Guía para la aplicación.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E81 -

ARREBOSSATS I ENGUIXATS

E811 - ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E81131E1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats
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en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o
pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que
no s’esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres
defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de
revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, p er als paraments
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del
revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als
racons.
Quan l'arrebossat és regl ejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi
adormit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
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E81 -

ARREBOSSATS I ENGUIXATS

E812 - ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8121212.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
- Formació d'aresta o de racó
- Execució de reglada de sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta o de racó:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície
Execució de la reglada de sòcol:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha
d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos
paraments.
Gruix de l'enguixat: 1,2 cm
Duresa mitjana (amb durò metre Shore C):
- Enguixat a bona vista: >= 50
- Enguixat reglejat o reglada: >= 55
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
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──────┐
│
Tipus enguixat
│
│Parament
│
│─────────────────────────────────────────│
│
│
│
A bona vista
│
reglejat
│
│─────────────│───────────────│────────────────────│───────────────
─────│
│Vertical
│Planor
│ ± 1mm / 0,2m
│
│
│
│
│ ± 10mm / 2m
│
± 5mm / 2m
│
│
│───────────────│────────────────────│────────────────────│
│
│Aplomat /planta│
± 10mm
│
5mm
│
│─────────────│───────────────│────────────────────│───────────────
─────│
│Corbat
│Curvatura
│± 5mm /plantilla 1m │± 3mm /plantilla 1m │
│
│prevista
│
│
│
│─────────────│───────────────│────────────────────│───────────────
─────│
│Horitzontal │Planor
│ ± 1mm / 0,2m
│
│
│
│
│ ± 10mm / 2m
│
± 5mm / 2m
│
│
│───────────────│────────────────────│────────────────────│
│
│Nivell previst │
± 10mm
│
± 5mm
│
│─────────────│───────────────│────────────────────│───────────────
─────│
│Inclinat
│Planor
│ ± 1mm / 0,2m
│
│
│
│
│ ± 10mm / 2m
│
± 5mm / 2m
│
│
│───────────────│────────────────────│────────────────────│
│
│Inclinació
│
± 10mm
│
± 5mm
│
│
│prevista
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als
paraments que els formen.
│

│

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres
plantes amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals,
segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir
les mateixes característiques que la dels paraments.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb
aquesta finalitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com
a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
En la reglada de sò col, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part,
d'acord amb els criteris següents:
- Llargàries <= 1 m: No es dedueixen
- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100%
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E82 -

ENRAJOLATS

E82B543K -

ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E82B543KH9E9.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exte
riors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S’han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat
previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la
superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que
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no s’esquerdi.
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o b lanc i, eventualment,
colorants, si la DF no fixa d’altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el
parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distà ncia entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplà ria dels junts:
- Rajola comuna d’elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Rajola comuna d’elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de
revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que
puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre
superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada (les
dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’ amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E84 -

CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E842E3CDERU9.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques d’escaiola
- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat
- Plaques metàl·liques
- Lamel·les de PVC o metàl·liques
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat:
- Replanteig del nivell del cel ras
- Fixació dels tirants de filferro al sostre
- Col·locació de les plaques
Sistema fix i entramat de perfils:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama
- Col·locació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades,
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escantonades ni tacades.
Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjanç ant filferros
galvanitzats i estopa enguixada.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/m
- Nivell: ± 10 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament
amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui
l'exigida.
Separació entre punts de suspensió: <= 1250 mm
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: <= 1/360 de la llum
Toleràncies d'execució:
- Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E86 -

REVESTIMENTS DECORATIUS

E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E865U1A5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fibres de fusta i
resines sintètiques o taulers de fusta premsada amb resines fenòliques, col·locad es clavades o adherides
sobre enllatat, en paraments interiors o exteriors.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de l’adhesiu, en el seu cas
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- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua
que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials
apreciables (ratlles, bonys, etc.).
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el
tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d’ humitats permanents.
Junt vertical : >= 1 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Distància entre fixacions: <= 30 cm
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal· lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s’exigeixen al revestiment
acabat.
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates.
Si en el parament on s’han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una là mina
impermeabilitzant entre la llata i el parament.
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó
de l’aire per l’interior de l’espai buit.
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s’hagin acabat,
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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E8 - REVESTIMENTS
E86 -

REVESTIMENTS DECORATIUS

E867 - REVESTIMENTS SINTÈTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E867F010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials,
col·locats a l’obra.
S'han considerat els materials següents:
- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació de les làmines viníliques:
- Preparació i comprovació de la superfície de suport
- Col·locació del adhesiu
- Col·locació de les làmines
- Neteja dels junts
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials
apreciables (ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que s'exigeixin al
parament acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
Un cop acabada la col·locació , s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas.
LÀMINA VINÍLICA:
La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C.
La preparació de la superfície de suport s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
Ha de tenir un color uniforme.
Els buits de claus i cargols s’han de tapar i segellar.
S’han d’eliminar totes les taques de bolí grag, mina o guix per evitar problemes de transparència.
El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s’ha d’aplicar en l’ordre de numeració
successiva. En cas d’utilitzar més d’un rotlle s’han de numerar de forma successiva per evitar diferències
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de tonalitat entre els diferents rotlles.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E86 -

REVESTIMENTS DECORATIUS

E86B - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E86BU020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials,
col·locats a l’obra.
S'han considerat els materials següents:
- Planxes d’alumini col·locades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació de planxes d’alumini o planxes d’acer inoxidable:
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les planxes
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, etc.
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials
apreciables (ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
PLANXA D’ALUMINI:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua
que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Les unions s’han de mantenir paral·leles entre si.
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sò col un mínim de 5 mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PLANXA D’ALUMINI:
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'ha gin acabat, inclosa la fusteria
dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
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La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al
suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates.
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’ entrar perpendicularment al pla
de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l’obra de tot el
material sobrant ( restes d’ embalatges, retalls de planxes, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E89 -

PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E898J2A0,E898D240.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra.
S’han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les
capes d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la
pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin
pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i
s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del
fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització
de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï
da, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i
després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser
inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons
les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar
la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir
lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’
acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un
cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una
humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
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Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que
s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES,
CEGUES O EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com
a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’ amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin
embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E93 -

SOLERES I RECRESCUDES

E937 - SOLERES DE FORMIGÓ LLEUGER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9371AGB.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó vibrat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció i cura del formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

- Plec condicions. Pàgina 231 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m.
El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han
de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm
d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir
amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície
del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions
consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat.
L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin
que el granulat s’introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9D -

PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9DCU250.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
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S’han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l’estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del
fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb
morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
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- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9J -

PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9J34100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d’elements auxiliars.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment amb pelfut
- Col·locació dels perfils perimetrals d’acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de lamel·les d’alumini ensamblables amb diferents acabats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pelfut:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pelfut
Pelfut de perfil d’alumini:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del perfil de remat
- Col·locació de les tires autoadhesives
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables
Perfil perimetral:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva de l'element al suport
PELFUT:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les portes la direcció del
pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en
la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport.
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
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- Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%
PERFIL PERIMETRAL:
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecà niques.
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
La unió del perfil amb el paviment ha d’ estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PELFUT:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment
acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
PERFIL PERIMETRAL:
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un
correcte acabat dels acords.
El procés de col·locació no ha d’ afectar la qualitat dels materials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D’ENTRAMAT
ALVEOLAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
PERFIL PERIMETRAL:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9U -

SÒCOLS

E9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9U331AV.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu
- Col·locació de la beurada
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- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els
treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargà ria amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent
a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d’amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d’amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9V -

ESGLAONS

E9V3 - ESGLAONS DE RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9V3A11N.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
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- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/m
- Planor de les celles: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 0,2%
- Fals escaire: ± 5 mm
ESGLAÓ DE CERÀMICA:
Els junts s'han de reblir amb morter.
Junts entre peces: 4-10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat
48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de
gruix >= 2 cm per la peç a estesa i >= 1 cm per al davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-RSR/1984 Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.
____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAF -

TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAF6D37C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament, col· locades sobre un bastiment de base, i amb els
tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
Portes:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer
inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire,
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a
menys de 30 cm dels extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al
qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant
tot el procé s constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAM -

TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

EAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, amb o sense
fulles batents, col·locat amb fixacions metà l·liques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de
peces i ferraments metàl·lics.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.
Franquícia de les portes amb la instalació:
- Franquícia superior: 3 mm
- Franquícia inferior: 7 mm
- Franquícia lateral: 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura: ± 2 mm
- Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant per la
inferior.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
* NTE-FVT/1976 Fachadas: VIDRIOS TEMPLADOS.
____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAM EAMW -

TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris per a la col·locació de vidres trempats fixes o mòbils, completament instal·lats.
S'han considerat els tipus següents:
- Pany per a porta, col·locat al vidre
- Tancaportes encastat al paviment
- Conjunt de poms cromats o d’acer inoxidable, col·locats en el vidre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pany:
- Col·locació de la peça del pany a la porta i a la part fixa del tancament
- Ajust dels mecanismes
Tancaportes:
- Obertura de forats al paviment per a introduir el tancaportes
- Fixació de la caixa
- Acabat de la trobada del paviment amb la caixa
- Col·locació dels mecanismes
- Regulació
- Col·locació de la tapeta de protecció
Conjunt de poms:
- Col·locació de l’element en la porta
- Ajustatge dels mecanismes
PANY I POMS:
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.
Ha de quedar fixat a la fulla de vidre per mitjà de cargols.
El tancador o la caixa ha de quedar alineat amb el pany.
Ha de quedar a una alçada del paviment no inferior a 95 cm ni superior a 105 cm.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
TANCAPORTES:
Ha de quedar nivellat i enrasat amb el paviment.
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.
L'eix de gir del tancaportes ha d'estar a la mateixa vertical que el punt de rotació superior.
Toleràncies d'instal·lació:
- Alineació dels punts de gir: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els panys i els tancadors s'han de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de vidre.
La caixa del tancaportes s'ha de col·locar dins del forat del paviment realitzat per a l'efecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAP -

BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS

EAP3 - BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES
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BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAP36186.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Bastiments de base per a folrar
- Bastiments de base per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de
fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges: <= 60 cm
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior:
- Amplària 40 <= a <= 100 cm: 2
- Amplària 100 <= a <= 175 cm: 3
- Amplària > 175 cm: 4
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col· locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La
manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes
durant tot el procé s constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En
treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra
d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una
unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAQ -

FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAQQDN56,EAQDD286.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAZ -

ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAZ13196.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, col·locats amb
puntes, tapades amb massilla.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació dels perfils
- Segellat dels forats de la porta
CONDICIONS GENERALS:
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre les arestes del bastiment: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 -

BARANES

EB14 - PASSAMANS PER A BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB14U020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d’acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Ancorada a l’obra amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Col·locació amb morter:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d’ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor
CONDICIONS GENERALS:
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COL·LOCAT AMB MORTER:
S’ha de subjectar sòlidament a l’obra amb ancoratges d’acer collats amb morter de ciment Pórtland,
protegits contra la corrosió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Han d’estar fets els forats a l’obra abans de començar els treballs.
La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre
passamans.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d’instal·lació, i alhora,
han de mantenir l’ aplomat de l’element fins que quedi definitivament fixat al suport.
COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l’ancoratge s’ha d’utilitzar abans de començar l’adormiment.
Durant l’adormiment no s’han de produir moviments ni vibracions de les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS
____________________________________________________________________________

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB9 -

SENYALITZACIÓ INTERIOR

EB92 - SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EB92U200,EB92EGG3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos,
col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EC - ENVIDRAMENTS
EC1 -

VIDRES PLANS

EC1K - MIRALLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EC1K1502.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o
deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista
ni a la posterior.
Distància entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del
mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el
mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions
sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
ED1 -

DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
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ED11 - DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED111B81,ED111B71,ED111B31,ED111B21,ED111B11.

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

EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
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EEH -

PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEH1CV05.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor muntades sobre bancada.
S’han considerat els següents tipus d’aparells:
- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors axials o
centrífugs, equipades amb compressor hermètic rotatiu o alternatiu
- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors axials o centrí
fugs, equipades amb compressor semihermètic alternatiu o de cargol
- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb compressor
hermè tic rotatiu o alternatiu
- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb compressor
semihermètic alternatiu o de cargol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació de l’aparell a la bancada
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit d’aigua
- Connexió a la xarxa de drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels 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.
Ha de quedar fixada sòlidament a l’estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica
del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls
a l’estructura de suport.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i fà cilment
accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin
funcions de seguretat.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaç aments que
permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents
entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.
Per aquells equips proveïts d’elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s’ha de preveure
un sistema de fà cil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte
d’aquests elements d’accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els
plànols finals de la instal· lació.
Les parts mòbils de l’aparell, com ara ventiladors i comportes, s’ han de poder moure lliurement sense
entrar en contacte amb elements de l’obra, el conducte o la pròpia instal·lació.
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elè ctrica, i la de control, amb
cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les
especificacions fixades a les seves partides d’obra.
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d’ anar
muntada sota una canal, aleshores han d’anar en compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elè ctricament actives un cop acabades les
feines de muntatge.
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de
l’aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de
cargol als borns de connexió.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els
components de l’equip.
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Els cables elèctrics han d’entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d’estar feta de manera que entre la canonada i
l’aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació
o substitució.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables.
La prova de servei ha d’estar feta.
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.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguà s han de ser estanques. Han d'anar
segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que
hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de
connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha d’interposar el material necessari per a
la obtenció d’ una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones Frigorificas.
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
* UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos
generales.
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EEJ -

UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES

EEJ1 - FAN-COILS HORITZONTALS DE SOSTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEJ1XC10,EEJ1XC11,EEJ1XC12,EEJ1XC15.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Fan-coils horitzontals de sostre, col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament
- Connexió del circuit d’aigua
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d’emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d’estar connectat al circuit d’aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament.
La sortida de condensats, quan n’hi hagi, ha d’estar connectada a la xarxa corresponent.
Totes les unions del circuit d’aigua han de ser estanques.
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació i protecció elèctrica.
Si l’aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient.
Si disposa d’altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als
mateixos.
L’espai lliure d’accés a l’aparell ha de ser suficient per a permetre d’extreure i manipular el filtre, i fer el
manteniment general de l’aparell.
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.
No s’han de transmetre esforços entre l’aparell i els elements de la instal·lació.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L’estanquitat de les unions s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip, o en el seu defecte
amb mètodes aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 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.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
No s’han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació
o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris,
filtres, etc. han d’instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.
La posada en marxa de l’equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, 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 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.
Corrección 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
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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
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
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EEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK1173B,EEK1MA96,EEK1MA97,EEK1MA98,EEK1MA99,EEK1MA91,EEK1MA92.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc
collat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa
pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de
quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm,
aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la
seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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.
Corrección 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
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EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

EEK9 - DIFUSORS CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK9M003,EEK97407.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge.
CONDICIONS GENERALS:
El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar pla sobre el suport.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm,
aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la
seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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.
Corrección 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
____________________________________________________________________________
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EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

EEKC - REGULADORS DE FLUX CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEKCA4FF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reguladors de flux d'acer lacat muntats sobre difusors circulars.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del regulador al conducte de distribució
- Fixació del difusor al regulador
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El regulador de flux ha de quedar fixat sòlidament al coll del difusor circular que cal regular i al conducte
de distribució, intercalat entre ambdós. No ha d'impedir el comandament frontal de la regulació que es fa
a través dels cons del difusor.
Ha de quedar ben alineat amb el conducte i el difusor.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, 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 de l'aparell corresponen a les especificades al
projecte.
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE)
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EEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

EEKL - PONTS DE MUNTATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEKLA409.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Ponts de muntatge d'acer lacat fixats al conducte de distribució.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació del pont de muntatge en el lloc d'allotjament del difusor
- Fixar llengüetes del pont al sostre amb escaiola
CONDICIONS GENERALS:
El pont de muntatge ha de quedar fixat sòlidament per les potes a prop de l'obertura del conducte on
s'hagi d’instal·lar el difusor, doblegant la llengüeta i fixant-la després amb escaiola, o per la fixació
telescòpica de les potes.
Les potes han d'estar fixades al conducte. Només ha de sobresortir el gruix de l'escaire de fixació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les toleràncies de posició han de ser les especificades al plec de condicions de la partida d'obra dels
conductes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, 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 del producte corresponen a les especificades al projecte.
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE)
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EEU -

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

EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU11113.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la posició dins
de l'esquema.
S'ha d’instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
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Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i
soldada per capilaritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al
projecte.
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 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.
Corrección 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
*Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación.
*NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente.
____________________________________________________________________________

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

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

EEUE - DIPOSITS D'INÈRCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEUEU025.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d’inèrcia tèrmica, amb connexions roscades.
S’han considerat els tipus de dipòsits següents:
- Dipòsit d’inèrcia DE planxa d’acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid i recobriment exterior
d'alumini
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i recobriment exterior de
plàstic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
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- Col·locació del dipòsit en el seu emplaçament
- Neteja de l’interior dels tubs
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i fàcilment
accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin
funcions de seguretat.
Les parts de l’equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d’estar situades en
emplaçaments que permetin una accessibilitat plena.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i
manipular.
La prova de servei ha d’estar feta.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 l'aparell corresponen a les especificades al
projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que
hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió
que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha d’interposar el material necessari per a la
obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
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 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
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.
____________________________________________________________________________

EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEV -

ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ,
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
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EEV4 - CABLEJAT D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEV42002.

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

- Plec condicions. Pàgina 257 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

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

TUBS DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFC92PBC,EFC92PBA,EFC92PB6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, amb
les unions soldades, col· locats superficialment o al fons de la rasa.
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefacció, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels accessoris
adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb material d'aportació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot
quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor
elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del
sostre.
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.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal de compensar
les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦ DN ¦
Distància entre suports (mm)
¦
¦ (mm) ¦-------------------------------------------¦
¦
¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦ 16 ¦
710
¦
550
¦
¦ 20 ¦
780
¦
600
¦
¦ 25 ¦
840
¦
650
¦
¦ 32 ¦
940
¦
750
¦
¦ 40 ¦
1100
¦
850
¦
¦ 50 ¦
1230
¦
950
¦
¦ 63 ¦
1230
¦
950
¦
¦ 75 ¦
1360
¦
1050
¦
¦ 90 ¦
1490
¦
1150
¦
¦ 110 ¦
1620
¦
1250
¦
¦ 140 ¦
1800
¦
1500
¦
¦ 160 ¦
1800
¦
1500
¦
+---------------------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
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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: >= 15 cm
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 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.
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.
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.
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.
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 destina.
____________________________________________________________________________
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EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG151B22,EG151D22.
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
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
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG22H511,EG22H715,EG22HB15.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
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- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests
i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el
tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests
i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser
els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la
DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges,
retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la
de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de
formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o
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dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG2D - SAFATES METÀL·LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG2DF6H5.
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 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:
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Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions: <= 1,5 m
REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.
Distància entre fixacions: <= 1,5 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons
el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG380902.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid
d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas
de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i
compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG415DJ9.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Plec condicions. Pàgina 264 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2
pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols
protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari.
En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una caixa també
aïllant. En aquest cas l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les
normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels
reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
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
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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 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 -

MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG638033,EG63Ç038,EG623033,EG64U01,EG643173.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors
d’intensitat:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS
D’INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la
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base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L’endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de
mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d’entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s’han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d’entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s’ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla
que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d’anar collada amb morter i ha de quedar a la cota
prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, 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.
En les caixes encastades, s’ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l’interior de la caixa. Per
aquest motiu, s’han d’ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de
cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS
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D’INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1:
Prescripciones generales.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 -

MECANISMES

EG63 - ENDOLLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG638033,EG63Ç038.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
S'han de complir les especificacions de la MI-BT-024.
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la
base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Quan es col.loca muntat superficialment, l'endoll ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col.loca encastat, l'endoll ha de quedar sòlidament fixat a la caixa de mecanismes, la qual ha de
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
____________________________________________________________________________
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EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EGA -

AVISADORS ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGA12222.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Avisadors acústics instal·lats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat superficialment o
encastat
- Timbre de potència muntat superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns per
pressió de cargol.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.
ENCASTAT:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant visos.
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament acabat.
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.
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.).
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
____________________________________________________________________________

EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
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EH1 -

LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH1223H1,EH124461KZ8L,EH1L14G1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o
d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos
d'alumini que recobreix la part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a
línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o
sense
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso
general.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con
circulación de aire (reglas de seguridad).
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de
seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EH2 -

LLUMS DECORATIUS ENCASTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH22C0,EH22C0D,EH22Ç234,EH22C01,EH22Ç2IN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S’ han considerat lluminàries amb els tipus d’equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d’
alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb là mpada fluorescent, amb cos
d'alumini que recobreix la part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a
línia contí nua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip o sense
- Llum decoratiu amb cos de forma esfèrica orientable o no, sense difusor o amb reflector, per a làmpada
d'incandescència tipus estàndard o amb reflector de vidre bufat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la
lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
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Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al
projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias empotradas
(versión oficial EN 60598-2-2: 1989)
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso
general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989).
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de
seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990)
____________________________________________________________________________

EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 -

ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH612326,EH612326S.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Muntades superficialment a la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos.
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a

- Plec condicions. Pàgina 272 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

terra.
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret:
- Aplomat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 -

APARELLS SANITARIS

EJ13 - LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ13B21B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de planxa
d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Encastat a un taulell
- Sobre un peu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat
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pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sò lidament al parament i
recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el
taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure
nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 -

APARELLS SANITARIS

EJ14 - INODORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ14BA1P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de sortida vertical
o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel
fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els
de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni
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correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure
nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 -

APARELLS SANITARIS

EJ1A - ABOCADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ1AB21N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada,
col·locat amb suports murals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el
projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel
fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure
nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ2 -

AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ239111,EJ23U020,EJ2ZN42K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
- Enllaç mural
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició
prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada
per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan
calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de
descàrrega amb l'aparell sanitari.
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Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb
el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de
descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb
el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
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 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.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ3 -

DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ3317N7,EJ33B7NG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
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Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i
manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distà ncia en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra dels embalatges, retalls de
tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb
paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper
abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la
formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a
l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha
d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, 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.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ4 -

ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ42U010,EJ4ZU025,EJ43U010,EJ46U020.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Saboneres murals o per encastar al taulell
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecà
niques.
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
- Porta rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ú s pel qual es
destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi
amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a
0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJA -

PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJA2 - ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJA23321.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions murals
- Sobre bancades o paviment
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Fixació de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de dià
metre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius
intermedis per a la seva fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i
manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material
elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu
plec de condicions.
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJM -

ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

EJM1 - COMPTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJM12405.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
Els comptadors de diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Col·locació del comptador
- Preparació de les unions a roscar
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas para las Instalaciones
interiores de suministro de agua. (Vigent fins 29 de març 2007)
____________________________________________________________________________
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EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 -

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

EM11 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM112120.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO
- Detector autònom de CO
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra)
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida d'obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de
protegir.
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir.
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls
de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Plec condicions. Pàgina 282 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova
el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte
senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les
distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació
normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de
ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en
central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM2 -

INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

EM23 - BOQUES D'INCENDI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM235AAA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'armari a la paret.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció 'Trenqueu-lo en cas d'incendi'.
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CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret.
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova
el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:
- Separació màxima entre BIE (50 m)
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.
- Verificació d'elements BIE:
- Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua):
- Vàlvula (obertura/tancament)
- Manòmetre (lectura, contractar-lo)
- Subjecció i senyalització
- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m
- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5
kg/cm2 amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.
- Senyalització de les BIES
- Comprovació grups de pressió:
- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis
- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora
- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup
- Verificar les condicions de funcionament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables hidràulicament
i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s
per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa de canonades i el proveïment d'aigua
permeten aquestes condicions de funcionament.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, situades més
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desfavorablement des del punt de vista hidràulic.
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM2 -

INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

EM24 - DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM24AB2B,EM24BB2B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Ruixadors automàtics (sprinklers) cara amunt, cara avall i de paret, muntats en canonada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior de la canonada.
- Preparació prévia de la rosca amb mini, cinta o estopa.
- Roscat de l'aparell.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El funcionament normal del ruixador no ha de ser interferit per elements estructurals.
Ha d'anar roscat a la canonada d'alimentació.
Posició del ruixador:
- Ruixadors de paret: Horitzontal amb el deflector cap amunt
- Ruixadors cara amunt: Vertical amb el deflector encarat cap amunt
- Ruixadors cara avall: Vertical amb el deflector encarat cap avall
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La unió enroscada amb la canonada ha de quedar segellada amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans d'instal·lar el ruixador cal netejar l'interior de la canonada.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova
el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de ruixadors
Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
Situació i accessibilitat: que permeti una descàrrega correcta del ruixador, que siguin accessibles tots
els components de la instal·lació, etc.
Distàncies entre ruixadors segons risc:
- Risc lleuger: 2 a 4,6 m
- Risc ordinari: 4 m
Diàmetre canonades, segons projecte
Proveïment d'aigua:
- Si el sistema s'alimenta de la xarxa pública, verificar:
- Alimentació independent per al sistema contra incendis, sense comptadors ni vàlvules
tancades. Existència d'una vàlvula de retenció.
- Comprovació de la presència d'una presa a la façana per alimentar el sistema d'extinció
d'incendis des de l'exterior
- Condicions de subministrament (pressió i cabal) per garantir el funcionament de la instal·lació
- Comprovació del lloc de control de ruixadors. Verificar: Lectura de manteniment, alarma
acústica i circuit de prova, buidat de la instal·lació
- Si el sistema s'alimenta amb un grup de bombeig:
- Verificació de la seva exclusivitat per les instal·lacions contra incendis
- Verificació de l'alimentació elèctrica del grup amb dues fonts de subministrament d'energia.
- Verificació de les condicions de subministrament i les característiques del grup de bombeig.
(pressió cabal, alçada manomètrica, consum elèctric, proteccions elèctriques).
Prova d'estanquitat de la instal·lació de ruixadors, pressió de prova igual (pressió màxima de disseny:
3,5 kg/cm2 amb una pressió mínima de 14 kg/cm2 temps de prova de 2 hores
Prova de funcionament de Ruixadors. Mitjançant temperatura verificar l'actuació d'alarmes, activació
del grup de pressió (si n'hi ha). Actuació del timbre hidràulic i sortida d'aigua per ruixador.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament real d'un ruixador de prova instal·lat en el punt més desfavorable de
cada ramal (final del ramal), prenent les mesures necessàries per a la recollida d'aigua.
S'han de comprovar tots els llocs de control.
S'han de fer proves d'estanquitat a tota la instal·lació i s'ha de verificar l'actuació de la instal·lació,
procurant mostrejar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM2 -

INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

EM25 - VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA PER A INSTAL·LACIONS DE RUIXADORS
AUTOMÀTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM251011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvula de control i alarma de canonada mollada per a instal·lacions de ruixadors automàtics, muntada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Neteja de l'interior de la canonada
Col·locació de la vàlvula de control i alarma
Prova de la instal·lació

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar instal·lada de forma que sigui accessible a les parts en moviment de la vàlvula i per a la
substitució del conjunt de tancament.
Les unions amb les canonades han de ser estanques.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les dimensions de totes les connexions han de ser les especificades pel fabricant de la vàlvula.
No es pot muntar la tapa o cuberta, si en té, de la vàlvula d'alarma en una posició que pugui afectar el seu
funcionament.
Abans d'instal·lar la vàlvula cal netejar l'interior de les canonades.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'han de seguir les instruccions de muntatge subministrades pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova
el reglament CPI.
* UNE 23595-2:1995 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 2: Puestos
de control y cámaras de retardo para sistemas de túbería mojada.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM3 -

EXTINTORS D'INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31261K,EM31271K,EM31351K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que
permeti el seu transport sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
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 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova
el reglament CPI.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EMD -

INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT

EMD1 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMD1X207,EMD1X208.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.
S'han considerat els tipus següents:
- Detector d'infraroigs passiu
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat
- Detector microfònic
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'aparell a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció
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- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida al projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base ha de quedar fixada sòlidament.
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de
protegir.
Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d’una
central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, 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
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EMD -

INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT

EMD3 - CENTRALS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMD3X200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior o a l'exterior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la central al parament.
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment: 1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, 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
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EMD -

INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT

EMD4 - SIRENES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMD4X201,EMD4X202,EMD4X203,EMD4X204,EMD4X205,EMD4X206.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'aparell al parament.
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.
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
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EMD -

INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT

EMD6 - CONDUCTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EMD6U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció.
- Connexió al circuit de detecció corresponent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida al projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019).
Penetració del conductor dins les caixes >= 10 cm.
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EMD -

INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT

EMDB -

RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMDBU005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locats en la seva posició definitiva
amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
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introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN7 -

VÀLVULES DE REGULACIÓ

EN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN746C17.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules reductores de pressió 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 les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió a la xarxa de la vàlvula
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i regulació a la part inferior.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de ser accessible.
Les connexions han de ser estanques a les pressions 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:
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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
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.
____________________________________________________________________________

EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP2 -

INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO

EP24 - OBREPORTES ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP24220A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Obreportes elèctrics encastats a la porta.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit
- Fixació de l'aparell al seu lloc previst
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de col·locar encastat al marc de la porta a l'alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany.
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si
no es reb.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
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
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EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP4 -

CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP43C431,EP43A020,EP434650.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals,
col·locats.
S’han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat
S’han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de la envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d’estar feta.
S’han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L’instal·lador ha d’aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit
al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del
cable de comunicacions elements d’altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d’ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d’estar fetes.
La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La estesa del cable s’han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les
connexions s’han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del
cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop acabades les tasques d’estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d’estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S’ha de
vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and
office areas.
____________________________________________________________________________

EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP7 -

SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE VEU I DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP73X350,EP7311E3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Connectors fixes per a instal·lacions de comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes.
S'han contemplat els tipus de connectors següents:
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar
folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
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CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat,
amb pantalla de 360º al voltant del connector.
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de
connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el
connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and
office areas.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
*UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas.
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con
características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
*EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad
evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
*EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600
MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
____________________________________________________________________________

EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP7 -

SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

EP74 - ARMARIS, XASSÍS I BASTIDORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP74X300.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19”, porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i
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accés pels 4 costats, equipats amb bateria d’endolls I ventilació forçada, col·locat superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació i anivellació
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de funcionament
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb
el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Tots els material que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí.
S’ha de deixar l’espai suficient al voltant de l’armari per tal de permetre les operacions de muntatge i
manteniment.
Les reixetes de ventilació de l’armari no poden quedar obstruidse.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables
de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les
especificacions fixades a les seves partides d’obra.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
No s’han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates o
cables) i els components de l’equip.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les
feines de muntatge.
La prova de funcionament ha d’estar feta.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ±20 mm
- Aplomat: ±2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, 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.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, 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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and
office areas.
____________________________________________________________________________

EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP7 -

SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A TRANSMISSIÓ DE DADES

- Plec condicions. Pàgina 297 -

Projecte executiu de les obres de reforma interior per a l’adequació de la planta baixa
del convent de Sant Francesc per a usos de pública concurrència
C. Clavé, s/n – 08600 Berga (Barcelona)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7E1G25.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S’han contemplat les partides d’obra següents:
- Switch col·locat en armari rack de 19”
- Hub col·locat en armari rack de 19”
- Router col·locat en armari rack de 19”
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l’interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l’interior del PC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats dins de l’armari rack de 19”:
- Col·locació dins de l’armari
- Execució de les connexions elèctriques
- Prova de funcionament
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges
En elements col·locats a l’interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L’ARMARI RACK DE 19”:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb
el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L’element ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l’armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de
la instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l’apantallament no es pot perdre en el connector,
per tant, la pantalla del cable s’ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden
alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d’estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.
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.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.
ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC:
Les targetes s’han d’introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme.
No s’ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d’introduir la targeta, per
tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.
No s’han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
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La targeta s’ha de fixar a la carcassa del PC.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and
office areas.
____________________________________________________________________________

EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP7 -

SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

EP7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7Z113B,EP7Z2288,EP7Z1100,EP7Z6516,EP7ZX360,EP7ZX361,EP7ZX370,EP7ZX380,EP7ZX390,EP
7ZX396,EP7ZE091.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S’han contemplat els següents tipus d’elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l’element a l’interior de l’armari
- Fixació a l’armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb
el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s’han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.
La prova de servei ha d’estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de
connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el
connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, 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 l’element corresponen a les especificades al
projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, 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
NORMATIVA GENERAL:
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and
office areas.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
*UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas.
Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con
características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
*EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad
evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
*EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para
conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600
MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
____________________________________________________________________________

EQ - EQUIPAMENTS
EQ8 -

ELECTRODOMÈSTICS

EQ8A - EIXUGAMANS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'eixugamans elèctric.
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l’aparell i el seu anivellament.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.
CONDICIONS GENERALS:
L’ aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S’han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i abans i
després del seu muntatge, contra impactes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d’ incloure l’aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i
proves per a la seva comprovació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________

EQ - EQUIPAMENTS
EQZ -

EQUIPAMENTS ESPECIALS

EQZ1 - PENJADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQZ1U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Penjador de roba col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El penjador ha d’estar col·locat al lloc indicat a la DT.
Ha d’estar fixat al suport per tots els punts previstos, amb cargols. Si el suport es de fàbrica, també els
cargols s’han de subjectar amb tacs.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 2 mm
- Aplomat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
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
K2R54235.
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 la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig 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 transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
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- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
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.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA75A1.
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
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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.
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.
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.
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.

_______________________________________________________________
_____________

Berga, juliol de 2018
L’enginyer industrial

Aleix Cervantes López
Col·legiat núm. 15.698
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