EXP. CRG08-18
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA
CONTRACTE MIXT D’OBRES DE REFORMA EN ELS ESPAIS DEL CRG I DE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER LABORATORI

Primer: Objecte
L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques és aconseguir un marc homogeni per poder
valorar les diverses ofertes que es presentin per les diferents obres de reforma i subministrament
de mobiliari en els diferents lots dels que consta aquesta licitació, a executar dins l’edifici del Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) situat al carrer Doctor Aiguader 88.
La Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) necessita reformar diferents espais per tal de
poder cobrir les seves necessitats i per aquest motiu es preveu la seva reforma.
Els usos dels quals es disposarà en aquests espais són:
-

Laboratori 559: es reformarà per dotar-lo com a wet lab de biologia molecular i com a sala
de congeladors a -80ºC.
Laboratori Pl4 sud: es reformarà per dotar-lo com a wet lab de biologia molecular.
Àrea de cultius Pl4 nord 473.08: modificació entrada cultius pl4 nord TEF, moure cabina
aire,

Totes les especificacions que es detallen en aquest plec de condicions generals i requisits tècnics
no tenen caràcter exhaustiu ni limitador, de manera que qualsevol altre element que l’empresa
oferent consideri convenient haurà d’estar inclòs i especificat en l’oferta presentada.
Segon: Abast del contracte d’obres
L’oferta per la prestació del contracte d’obres s’ajustarà a les prescripcions establertes al Plec de
Clàusules Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques i llur documentació annexa.
L’oferta inclourà tots els treballs necessaris per a la correcta execució de l’obra, des de la fabricació,
el transport, la instalꞏlació, accessoris necessaris, documentació as-built, manual de manteniment
amb totes les solucions tècniques, funcionals i de qualsevol aspecte que resultin necessàries, fins
a la realització de proves i assaigs que calguin per a la correcta verificació del resultat final de l’obra
i la gestió dels corresponents residus derivats de la seva instalꞏlació.
En general, a part de la tasca principal de realització de l’obra a les instalꞏlacions del CRG en el
PRBB, l’empresa proveïdora ha de subministrar tots els mitjans personals, tècnics i de control
necessaris per a la seva correcta execució.
Els càrrecs que es derivin dels subministraments provisionals, assegurances i transports com
grues, camions i qualsevol altre transport especial per a l’execució de l’obra (aigua, llum i altres
materials o mostres fungibles) aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Són a càrrec de l’adjudicatari, les despeses que es requereixin per obtenir autoritzacions,
llicències, documents, o qualsevol informació d’organismes oficials o particulars; les relatives a
impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables
segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin, com també
qualsevol altra despesa necessària per a la realització del contracte.
En els Annexos 1 a 6 al present Plec de Prescripcions Tècniques s’inclouen els Projectes
Executius per la realització de tots els treballs de l’obra relatius als lots 1, 3 i 5, així com les
Especificacions Tècniques relatives als subministraments i instal.lacions del mobiliari de
laboratori per als lots 2, 4 i 6 detallats a continuació:
•
•
•
•
•

Lot 1: obra i instalꞏlacions pel lab 559 i 557
Lot 2: subministrament i instal.lació de mobiliari de laboratori del lab 559
Lot 3: obra i instalꞏlacions pel lab B&G de la planta 4
Lot 4: subministrament i instal.lació de mobiliari de laboratori de la sala 432.01 en la
planta 4 sud
Lot 5: modificació entrada cultius pl4 nord TEF i moure cabina aire
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•

Lot 6: subministrament i instal.lació de mobiliari de laboratori del lab pl4 bacteris

En l’Annex 7 s’inclou el Diagrama de Gantt amb la planificació dels treballs a realitzar.
Tercer Termini d’Execució
Lots 1, 3 i 5: Termini d’execució de les Obres
S’estableix un termini d’execució del contracte de 20 setmanes, termini que es divideix en 1
setmana màxim des de la formalització del contracte per portar a terme la comprovació de
replanteig i emissió de la corresponent acta així com la presentació del programa de treball, i en
19 setmanes màxim des de la data de signatura de l’acta de comprovació de replanteig per
efectuar l’acopi de materials i els treballs d’obra.
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.
Lots 2, 4 i 6: Termini d’execució dels Subministraments
S’estableix un termini d’execució del contracte de 20 setmanes pel subministrament i instal.lació
del mobiliari de laboratori.
Quart Contingut de les proposicions
Els licitadors no podran proposar variants al Projecte Executiu.
En el Projecte Executiu es determinen una sèrie de partides amb una sèrie de marques i models.
En cas d’utilització de marques i models equivalents, caldrà justificar convenientment
l’equivalència amb les marques incloses al Projecte Executiu i la seva acceptació es trobarà
subjecte a la validació per part del responsable del contracte, per tal de garantir la integració de
les unitats amb el manteniment i explotació de l’edifici del PRBB.
Cinquè Direcció de les obres
La direcció de l’obra recaurà en el facultatiu que designi el CRG.
El CRG mitjançant la direcció facultativa (d'ara endavant “DF”), podrà efectuar les tasques
d’inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra objecte d’aquesta
licitació.
Sisè Comprovació del Replanteig
En el termini màxim d’una setmana des de la formalització del contracte, es portarà a terme la
comprovació del replanteig de les obres, en presència de l’adjudicatari.
No es podrà iniciar l’obra sense que s’hagi estès l’acta de comprovació del replanteig, i quan
s’hagin fet constar reserves que s’estimin fonamentades fins que es dicti resolució que n’ordeni
l’inici o la suspensió definitiva.
Setè Programa de treball
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En el termini màxim d’una setmana, des de la formalització del contracte, l’adjudicatari presentarà
un programa de treball. La DF podrà acordar raonadament no donar curs a les certificacions
d’obra fins que hagi presentat el programa de treball en la forma deguda, sense dret a interessos
de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de certificacions.
Aquest programa, un cop aprovat pel CRG, s’incorporarà al contracte i serà exigible per ambdues
parts contractants.
Ordre dels treballs: En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de l’adjudicatari,
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic (per raons constructives o per
coordinació amb altres contractistes) la DF, el CRG estimin convenient modificar.
Vuitè Responsable del contracte
Per tal de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzarà correctament, es
designa com a responsable del contracte al Cap de Serveis Generals.
Novè Recepció de l’obra
La recepció de l’obra comprendrà les gestions i els treballs següents: verificació dels treballs
executats en obra segons el Projecte Executiu que acompanya aquest plec tècnic, inspecció de les
instalꞏlacions i correcte funcionament, recepció provisional (inici del termini de garantia o en el seu
cas de manteniment), lliurament de la documentació as-built, que ha de contenir:











Instruccions de servei dels nous equips instalꞏlats.
Protocols de proves dels equips.
Catàlegs d’elements instalꞏlats.
Manual de manteniment.
Plànols actualitzats a nivell d’obra i instalꞏlacions as-built.
Lliurament de la llista d’elements fungibles pel funcionament de la maquinària instalꞏlada.
Lliurament de la llista d’elements inclosos en la garantia.
Relació de proveïdors que subministren peces de recanvi.
Relació de serveis oficials de maquinària i altres elements instalꞏlats.
Certificats de marcatge CE i altres certificats i documents de la maquinària instalꞏlada.

Si fos necessari posteriorment a la recepció de l’obra objecte del contracte es realitzarà el curs de
formació respecte el funcionament dels equips instalꞏlats.
Un cop realitzat aquest curs i l’equip quedi en funcionament, en els terminis assenyalats (els terminis
es fixaran en funció de les característiques de l’objecte del contracte) i lliurada la documentació asbuilt, es farà l’acte formal i positiu de recepció, que s’ha de formalitzar mitjançant un document
subscrit per l’adjudicatari i per representants del CRG.
Si els béns no estiguessin en estat de ser rebuts, s’ha de fer constar en l’acta de recepció provisional
i s’han de donar les instruccions precises a l’adjudicatari perquè resolgui els defectes apreciats o
procedeixi a un nou subministrament d’acord amb el que s’ha pactat.
Per als elements intercanviables que, a causa de l’ús habitual hagin de ser substituïts (filtres, rodes,
panys, motlles i tot els altres que conformin l’estructura de l’equipament en qüestió) o que afectin a
instalꞏlacions, serà obligatori proporcionar, sense cap tipus de càrrec, la informació necessària,
documental i pràctica, al personal que designi el CRG, per tal que es pugui dur a terme el
manteniment d’aquests elements.
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Desè Seguretat i Salut
L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de
seguretat i salut d'aplicació, en concret el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.
El CRG designarà un coordinador de seguretat i salut en l’obra objecte d’aquesta licitació.
En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte Executiu, l’adjudicatari haurà
d’elaborar el corresponent Pla de Seguretat i Salut. Qualsevol industrial subcontractat per a l’obra
s’adherirà a l’esmentat pla i es comunicarà al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut a la
qual se li enviarà acta d’adhesió al Pla de Seguretat signat per ambdues parts, o pla de seguretat
i salut del subcontractat.
Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut l’adjudicatari analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i
complementarà les previsions contingudes a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que forma part
del Projecte Executiu de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les
propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients juntament amb la seva
valoració econòmica. Les mesures alternatives de prevenció proposades per l’adjudicatari no
podran implicar en cap cas la disminució dels nivells de protecció ni de l’import total del
pressupost previstos a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L’adjudicatari presentarà el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat i Salut per a la
seva aprovació amb suficient antelació, que fixarà el Coordinador de Seguretat i Salut, a la data
indicada per CRG per a la formalització del Contracte.
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà a
l’adjudicatari les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions
de seguretat i salut previstes a l’Estudi de Seguretat i Salut i a la normativa d’aplicació, i
l’adjudicatari restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb aquestes
indicacions. L’adjudicatari presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat,
al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.
En cas que en la data indicada pel CRG per a la formalització del Contracte el Pla de Seguretat
i Salut no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a
l’adjudicatari, el CRG podrà declarar sense efectes l’adjudicació, així com optar entre convocar
una nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent millor oferta d’acord amb els criteris per
a l’adjudicació. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat per causa
imputable a l’adjudicatari en qualsevol dels següents casos:
a) Quan l’adjudicatari no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de
Seguretat i Salut amb l’antelació a la data de formalització del Contracte indicada per
aquest darrer.
b) Quan l’adjudicatari no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.
Serà d’obligat compliment dur a terme totes les mesures que contempla el Pla de Seguretat i
Salut, en cas contrari el Coordinador de Seguretat i Salut es reserva el dret d’informar al CRG
que té el dret d’aturar els treballs fins a la correcció de la situació detectada durant les inspeccions
periòdiques que es duran a terme durant el procés d’execució de l’obra.
Cas que el Pla de Seguretat elaborat per l’adjudicatari no contempli alguna de les tasques
corresponents a l’execució de l’obra, l’adjudicatari haurà de presentar, previ a l’inici dels treballs,
un annex on es detallin les mesures corresponents a les feines a realitzar. En cap cas serà
possible l’inici dels treballs sense la conformitat del Coordinador de Seguretat.
L’adjudicatari comunicarà per escrit els noms del Recurs Preventiu i Tècnic de Seguretat, així
com els Equips de Protecció Individual entregats a cada treballador i la maquinària que poden
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utilitzar. També entregarà una llista amb la previsió de subcontractes que contractarà per
l’execució de l’obra.
En tot moment existirà una còpia de l’esmentat Pla de Seguretat i l’Acta d’aprovació d’aquest, a
l’oficina de l’obra i en general, dels qui intervinguin en l’execució.
L’adjudicatari es responsabilitza de fer complir als seus treballadors i, en el seu cas, als seus
subcontractistes, totes les mesures del Pla de Seguretat que afectin els treballs que en aquesta
obra hagi de realitzar, assumint totes les responsabilitats i/o sancions que es poguessin derivar
de l’incompliment de les esmentades mesures de seguretat.
Igualment haurà d’atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
L’adjudicatari es fa responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats en la present
clàusula, sense perjudici de les obligacions que directament s’estableixin en la Llei per al CRG.
La constatació de l’incompliment de la present clàusula per part de l’adjudicatari podrà ser motiu
suficient de lliure resolució d’aquest contracte, sense que per això tingui dret a cap indemnització.
Sense perjudici d’això, el CRG es reserva el dret de mantenir la vigència del contracte retenint el
percentatge addicional que s’especifica en les condicions particulars de les certificacions que
hagi d’emetre, als efectes d’obligar l’adjudicatari a complir alguna obligació en matèria de
Seguretat i Salut Laboral, l’incompliment o acompliment defectuós de la qual s’hagi detectat per
qualsevol mitjà o procediment.
Onzè Risc del subministrament
L’adjudicatari pren plena responsabilitat i executarà els subministraments necessaris per
l’execució dels treballs d’obra d’acord amb les especificacions senyalades en el Projecte Executiu
adjunt en annex.
Els subministraments s’executaran, en quant al seu cost, terminis d’execucions, a risc i ventura
del adjudicatari, sense que es tingui dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, averies o
perjudicis.
Així mateix, no es podrà alꞏlegar desconeixement de situació, comunicacions, característiques
del subministrament, transport, etc.
L’adjudicatari haurà de complir tots els reglaments sobre condicions de Seguretat Social,
accidents, etc. disposant de les corresponents pòlisses d’assegurança.
Dotzè Senyalització de les obres
L’adjudicatari està obligat a instalꞏlar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar l'accés a
l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se'n derivin,
tant a la dita zona com en les seves rodalies.
Tretzè Modificació de l’obra
Ni el director de l'obra ni l’adjudicatari podran introduir o executar modificacions a les obres
compreses en el contracte, sense la deguda aprovació per part del CRG de la modificació i del
pressupost que en resulti, així com els tràmits legals pertinents que se’n puguin derivar.
Les modificacions, una vegada autoritzades, en el seu cas, s'ajustaran al que disposa l'article
242 de la LCSP i les disposicions concordants que resultin d'aplicació.
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Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol circumstància s’hagués d’ampliar el
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per la DF
en tant es formula o tramita el Projecte Modificat o Complementari.
Catorzè Suspensió de les obres
Si la acordés una suspensió de les obres, bé de manera "temporal parcial", "temporal total" o
"definitiva", s'haurà d'aixecar la corresponent Acta de Suspensió d’acord amb allò establert a
l’article 208 de la LCSP.
Quinzè Obligacions de l’adjudicatari
L’adjudicatari ha de comunicar anticipadament i per escrit al CRG la intenció de subscriure
subcontractes, assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del
subcontractista, i justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la fent referència als
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència art. 215.2 b) de la LCSP.
Instalꞏlació de sistema de control d'accessos
L’adjudicatari està obligat a la instalꞏlació de un sistema de control de accessos per entrar a
l’obra.
Obligacions relatives a la documentació
L’adjudicatari estarà obligat a:
1. Complir amb els treballs d’obres d’acord amb la planificació presentada com a proposta
tècnica en la Planificació de l’obra informant convenientment sobre la seva execució a la
direcció d’obres i al responsable del contracte. En especial, haurà de presentar les
certificacions que li competeixen amb la finalitat d'agilitar la tramitació de la facturació.
2. L’adjudicatari lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) tota la documentació
relativa a la Seguretat i Salut (SS) que aquest requereixi.
3. Així mateix l’adjudicatari haurà d’elaborar la següent documentació:
3.1 Elaborar els plànols de detall segons solꞏlicitud de la DF de Projecte, lliurant sempre
un mínim de 4 còpies i en un termini inferior a una setmana des de la seva
solꞏlicitud.
3.2 Modificacions dels plànols i amidaments del projecte segons solꞏlicitud de la DF de
Projecte.
3.3 Recàlcul de les instalꞏlacions previstes en projecte en cas d’haver-hi modificacions
del projecte segons solꞏlicitud de la DF de Projecte.
3.4 Lliurament de 3 còpies de plànols en paper i en cd de cadascuna de les
modificacions i/o detalls solꞏlicitats en un termini inferior a una setmana des de la
seva solꞏlicitud.
El cost derivat d'aquestes obligacions serà a càrrec de l’adjudicatari.
Neteja de les obres (pròpies del seus treballs)
És obligació de l’adjudicatari mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparèixer les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així
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com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon
aspecte.
En el cas que el Coordinador de Seguretat, la DF solꞏlicitin la neteja dels treballs i l’adjudicatari
no ho fes, el CRG, es reserva el dret a contractar la neteja dels treballs i repercutir el seu cost a
l’adjudicatari.
Setzè Recepció i terminis de garantia
En els casos de compliment del contracte, a l'acabament de l'obra es procedirà a la recepció de
la mateixa, d'acord amb l'article 243 de la LCSP.
En els casos que es produïssin criteris contradictoris entre els facultatius d'obra, prevaldrà el
criteri de la DF.
El termini mínim de garantia serà d'un any a partir de la recepció de l’obra.
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1

OBJECTE

L’objecte d’aquest projecte és la definició dels elements constructius, tècnics i d’equipament per
la reforma i adequació de la Sala de Laboratoris 559 (WetLab) ,i Sala de Congeladors 567 de la
Planta 5º del Centre de Regulació Genòmica.
1.2

EMPLAÇAMENT

El local objecte de reforma està situat a la planta 5ena del Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona
1.3

TITULAR

Centre de Regulació Genòmica.
CIF: G 62426937
Adreça: Carrer Doctor Aiguader 88
Telèfon: 933160121
Representant: Josep Queralt.
1.4
1.4.1

DESCRIPCIÓ DEL LOCAL
Dades del local i informació prèvia

L'actuació es realitzen en una sala existent: sala 559.
Aquesta sala es subdivideix en dues noves sales:
- La Sala de Laboratori (WetLAb): sala 559
- La Sala de Congeladors: sala 557
1.4.2

Programa de necessitats i superfícies

El programa de necessitats per aquesta activitat es resol en 2 zones:
1. Laboratoris
2. Sala de congeladors
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Les superfícies útils són les següents:
SUPERFICIES ÚTILS

m2

Sala Laboratori (WetLAb)

40

Sala Congeladors

25

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL ZONA REFORMADA

65

1.4.3

Criteris funcionals

La part d’arquitectura que calgui reformar, es portarà a terme seguint les directrius del PRBB i
amb materials, similars a la resta de l’edifici, segons el programa funcional proposat pel
promotor.
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NORMATIVA A COMPLIR I LEGISLACIÓ APLICABLE

NORMES DE CARÀCTER GENERAL
Ordenació de l'edificació
LLEI 38/1999, de 5 de novembre, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 6-NOV-1999).
MODIFICADA PER:
Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació
Article 82 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, de
Prefectura de l'Estat (BOE: 31-DIC-2001).
Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació
Article 105 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social,
de Prefectura de l'Estat (BOE: 31-DIC-2002).
Codi Tècnic de l'Edificació
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 28-MAR-2006).
Correcció d'errors i errades: B.O.E. 25-ENE-2008
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual es s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-OCT-2007)
Correcció d'errors: B.O.E. 20-DIC-2007
Modificació del Reial decret 1371/2007, de 19-OCT
Reial Decret 1675/2008, de 17 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 18-OCT-2008).
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre 984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-ABR-2009).
Correcció d'errors i errades: B.O.E. 23-SEP-2009
Certificació energètica d'edificis de nova construcció
Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, del Ministeri de la Presidència (BOE: 31 - ENE-2007).
Correcció d'errors: B.O.E. 17-NOV-2007
ESTRUCTURES
ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ
DB SE-AE. Seguretat estructural - Accions en l'Edificació.
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006).
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront del
soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006, de 17 de març B.O.E.: 23 octubre
2007
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)
Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, del Ministeri de Foment (BOE: 11 - OCT-2002).
ACER
DB SE-A. Seguretat Estructural - Acer
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del
Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR-2006).
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MODIFICAT PER:
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront del
soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006 de 17 de març B.O.E.: 23 octubre
2007
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007
Homologació de les armadures actives d'acer per a formigó pretensat
Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 21 desembre 1985
Homologació dels filferros trefilats llisos i corrugats utilitzats en la fabricació de malles electrosoldades i
biguetes semiresistents de formigó armat (biguetes en gelosia)
Reial decret 2702/1985, de 18 de desembre, del Ministeri d'Indústria i Energia
B.O.E.: 28 febrer 1986
ALUMINI
Especificacions tècniques dels perfils extrudits d'alumini i els seus aliatges i la seva homologació pel
Ministeri d'Indústria i Energia
Reial decret 2699/1985, de 27 de desembre, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 22 febrer 1986
FÀBRICA
DB SE-F. Seguretat Estructural Fàbrica
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006).
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront del
soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006 de 17 de març B.O.E.: 23 octubre
2007
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007
FORMIGÓ
Instrucció de Formigó Estructural "EHE"
Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE: 22 - AGO-2008).
Correcció errors: 24-DIC-2008
Homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d'obres i productes
prefabricats
Reial Decret 1313/1988, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 4 novembre 1988
MODIFICAT PER:
Modificació de les referències a normes UNE que figuren en l'annex al Reial Decret 1313/1988, de 28
d'octubre, pel qual es declara obligatòria la homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i
morters per a tot tipus d'obres i productes prefabricats
Ordre PRE/3796/2006, de 11 de desembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 14 desembre 2006
Correcció errors: B.O.E. 6 febrer 2007
FUSTA
DB SE-M. Seguretat estructural - Estructures de Fusta
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006).
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
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Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront del
soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006 de 17 de març B.O.E.: 23 octubre
2007
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007
FORJATS
Fabricació i ús d'elements resistents per a pisos i cobertes Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, de la
Presidència del Govern (BOE: 8 - AGO-1980).
MODIFICAT PER:
Modificació de fitxes tècniques a què es refereix el Reial Decret anterior sobre autorització d'ús per a la
fabricació i ús d'elements resistents de pisos i cobertes.
Ordre de 29 de novembre de 1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (B.O.E.: 16-DIC-1989)
MODIFICAT PER:
Actualització del contingut de les fitxes tècniques i del sistema de autocontrol de la qualitat de la producció,
referides en l'annex I de la Ordre de 29-NOV-89
Resolució de 6 de novembre, del Ministeri de Foment (BOE: 2-DIC-2002)
Actualització de les fitxes d'autorització d'ús de sistemes de forjats
Resolució de 30 de gener 1997, del Ministeri de Foment (BOE: 6-MAR-1997)
INSTAL·LACIONS
AIGUA
Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del
Ministeri de la Presidència (BOE: 21 - FEB-2003).
MODIFICAT PER:
Substàncies per al tractament de l'aigua destinada a la producció d'aigua de consum humà
Ordre SCO/3719/2005, de 21 de novembre, del Ministeri de Sanitat i Consum B.O.E.: 1 des 2005
DB HS. Salubritat (Capítols HS-4, HS-5)
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006).
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
Especificacions tècniques dels aparells sanitaris ceràmics per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i
safareigs per a la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia
Ordre de 14 de maig de 1986, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 4 juliol 1986
DEROGADA PARCIALMENT PER:
Derogació de diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials
Reial Decret 442/2007, de 3 d'abril, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç B.O.E.: 1 juliol 2007
MODIFICAT PER:
Modificació de l'Ordre de 14 de maig de 1986, per la qual es declaren d'obligat compliment les
especificacions tècniques dels aparells sanitaris ceràmics per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i
safareigs per a la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia
Ordre de 23 de desembre de 1986, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 21 gener 1987
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Normes Tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i safareigs i la
seva homologació pel Ministeri d'Indústria i energia
Reial Decret 358/1985, de 23 de gener, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 22 març 1985
Ordre de 15 d'abril de 1985, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 20 abril 1985
Correcció errors: B.O.E. 27 abril 1985
AUDIOVISUALS I ANTENES
Infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions.
Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 28-FEB-1998)
MODIFICAT PER:
Modificació de l'article 2, apartat a), del Reial decret llei 1/1998
Disposició addicional sisena, de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Prefectura l'Estat, d'Ordenació de
l'Edificació (BOE: 06-NOV-1999)
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de
telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions.
Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE: 14-MAY-2003)
Desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a
l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes
de telecomunicacions.
Ordre 1296/2003, de 14 de maig, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE: 27 - MAIG-2003)
CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)
Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE: 29 - AGO-2007)
Correcció errors: 28-FEB-2008.
MODIFICAT PER:
Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de
20 de juliol Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 11
desembre 2009
Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de
20 de juliol Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 abril 2014
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries ICG 01 a 11
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 4-SET-2006)
Instrucció tècnica complementària MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a ús propi "Reial decret
1427/1997, de 15 de setembre, del Ministeri d'Indústria i Energia
(B.O.E.: 23-OCT-1997) Correcció errors: 24-ENE-1998
MODIFICADA PER:
Modificació del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat per RD 2085/1994, de 20-OCT, i les
instruccions tècniques complementàries MI-IP-03, aprovades pel R.D. 1427/1997, de 15-SET, i MI-IP-04,
aprovada pel R.D. 2201/1995, de 28-DES.
Reial decret 1523/1999, d'1 d'octubre, del Ministeri d'Indústria i Energia (B.O.E.: 22-OCT-1999)
Correcció errors: 3-MAR-2000
Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol,
del Ministeri de Sanitat i Consum (BOE: 18-JUL-2003)
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DB HE. Estalvi d'Energia (Capítol HE-4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària)
Codi Tècnic de l'Edificació Reial decret. 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006)
NORMES ESPECÍFIQUES PER A SALES NETES
ISO14644-1: Classificació de l’aire net.
ISO14644-2: Especificacions per a l’assaig de sales netes segons 14644-1.
ISO14644-3: Metrologia i mètodes d’assaig
ISO14644-4: Diseño, construcció i posada en marxa de instal·lacions de sales netes.
ISO14644-5: Operativa en sistemes de sales netes.
EC guide to GMP (Good Manufacturing Practice). Revision to Annex 1:Manufacture of Sterile Medicinal
Products. Draft de 29 de Març de 2.005 del projecte de Norma Europea: Technical requirements for coding,
processing, preservation, storage and distribution of human tissues and cells.
Buenas prácticas de ingeniería para documentación y control (ISPE 98).
Materials: estàndards Internacionals (ASTM, ASME, CEN,ISO.
Certificats:

EN 10204 (Certificat 3.1B) 1/o ASTM E1831.
ISO 17025 y EA4/02.Certificats de calibració
21CFR de la FDA.

ELECTRICITAT
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT 01 a BT 51
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (B.O.E.: suplement al n º 224, 18SEP-2002)
Anul·lat l'incís 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 per:
Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (BOE: 5-ABR-2004)
Autorització per a l'ocupació de sistemes d'instal·lacions amb conductors aïllats sota canals protectors de
material plàstic
Resolució de 18 de gener 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial (B.O.E.: 19-FEB-1988)
Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 19-NOV2008)
Adaptació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (RD 842/2002) despres de la publicació del
Reglament Delegat 2016/364, que estableix les classes possibles de reacció al foc dels cables elèctrics.
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis
Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia (B.O.E.: 14-DIC-1993)
Correcció d'errors: 7-MAY-1994
MODIFICAT PER:
Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa l'annex I i els apèndixs del
mateix
Ordre de 16 d'abril de 1998, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 28 abril 1998
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Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5-NOV, per qual s'aprova el
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa l'annex I i els apèndixs del mateix
Ordre, de 16 d'abril de 1998, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE: 28-ABR-1998)
Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries
Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
B.O.E.: 5 febrer 2009
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de
pressió i modificació del Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a
pressió
Reial decret 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 31 maig 1999
Modificació dels Articles 1, 4, 5, 7, 9 i 10, i addició d'un nou article a la Instrucció tècnica complementària
MIE-AP-5 del Reglament d'aparells a pressió, referent a extintors d'incendis
Ordre de 31 de maig de 1985, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 20 juny 1985
MODIFICAT PER:
Modificació de la Instrucció tècnica complementària MIE-AP-5 del Reglament d'aparells a pressió, referent a
extintors d'incendis
Ordre de 15 de novembre de 1989, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 28 novembre 1989
Regles Tècniques del Centre Nacional de Prevenció de Danys i Pèrdues
(CEPREVEN)
• RT1-ROC: Especificació Tècnica per al disseny i instal·lació de sistemes de ruixadors automàtics d'aigua
(Sprinklers). 2007
• RT2-EXT: Extintors Mòbils. 2006.
• RT2-BIE: Boques d'Incendi Equipades 2004.
• RT2-CHE: Columnes Hidrants l'Exterior dels Edificis. 2006
• RT2-ABA: Abastament d'Aigua Contra Incendis. 2006
• RT3-DET: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes de Detecció Automàtica i Alarma
d'Incendis
• RT4-CO2: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'Extinció per CO2
• RT4-CO2-SUP: Especificació Tècnica per a la supervisió de les Sistemes de CO2
• RT5-GIN: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'Extinció d'Incendis que utilitzen
gasos inerts no liquats
• RT6-ENHC: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'extracció Natural de Fum i
Calor
• RT7-GTC: Gestió Tècnica Centralitzada
Llistes de comprovació del Centre Nacional de Prevenció de Danys i Pèrdues
(CEPREVEN)
• LC-ROC: Llista de Comprovació d'Instal·lacions ROC
• LC-EXT: Llista de Comprovació d'Instal·lacions EXT
• LC-BIE: Llista de Comprovació d'Instal·lacions BIE
• LC-CHE: Llista de Comprovació d'Instal·lacions CHE
• LC-ABA: Llista de Comprovació d'Instal·lacions ABA
• LC-DET: Llista de Comprovació d'Instal·lacions DET
• LC-CO2: Llista de Comprovació d'Instal·lacions CO2
• LC-GIN: Llista de comprovació de Sistemes de Gasos inerts no liquats
COBERTES
DB HS-1. salubritat
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28mAR-2006)
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PROTECCIÓ
AÏLLAMENT ACÚSTIC
DB HR. Protecció enfront del soroll
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23 - OCT-2007)
Correcció d'errors: B.O.E. 20-DIC-2007
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Reial Decret 1675/2008, de 17 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE:
18-OCT-2008)
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre 984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-ABR-2009)
AÏLLAMENT TÈRMIC
DB-HE-Estalvi d'Energia
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006)
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DB-SI-Seguretat en cas d'Incendi
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006)
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç B.O.E.: 17 desembre
2004
Correcció errors: B.O.E. 5 març 2005
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc
Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 2 abril 2005
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel qual es s'aprova la classificació dels productes de
la construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc
Reial Decret 110/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.
Reial decret 2267/2004, de 3 desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 17-DIC-2004)
Correcció errors: 05-MAR-2005
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc
Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència (BOE: 02 - ABR-2005)
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MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel qual es s'aprova la classificació dels productes de
la construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al
foc.
Reial Decret 110/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 12-FEB-2008)
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Modificació del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció; del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, del Ministeri de Treball i Immigració B.O.E.: 23 març 2010
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE: 25-OCT-1997)
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en altura.
Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)
Modificació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció.
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 29-MAY-2006)
Disposició final tercera del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006,
de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 25-AGO-2007)
Prevenció de Riscos Laborals
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 10-NOV-1995)
DESENVOLUPADA PER:
Desplegament de l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació
d'activitats empresarials
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 31-ENE-2004)
Reglament dels Serveis de Prevenció
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 31-ENE-1997)
MODIFICAT PER:
Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 1-MAIG-1998)
Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 29-MAY-2006)
Senyalització de seguretat en el treball
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)
Seguretat i Salut en els llocs de treball
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en altura.
Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)
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Manipulació de càrregues
Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)
Utilització d'equips de protecció individual
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 12-JUN-1997)
Correcció errors: 18-JUL-1997
Utilització d'equips de treball
Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 7-AGO-1997)
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en altura.
Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència (BOE: 11 - ABR-2006)
Regulació de la subcontractació
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 19-OCT-2006)
DESENVOLUPADA PER:
Desenvolupament de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la
Construcció
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 25-AGO-2007)
Correcció d'errors: 12-SEP-2007
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d'octubre, reguladora de la subcontractació.
Reial Decret 327/2009, de 13 de març, del Ministeri de Treball i Immigració (B.O.E.: 14-MAR-2009)
SEGURETAT D'UTILITZACIÓ
DB-SU-Seguretat d'utilització
Codi tècnic de l'edificació, Reial decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR2006)
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I ACCESSIBILITAT
Mesures mínimes sobre accessibilitat en els edificis
Reial Decret 556/1989, de 19 de maig, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme
(B.O.E.: 23-MAY-1989)
Reial Decret pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, del Ministeri de la Presidència (BOE: 11 MAIG-2007)
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Modificació del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria
d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat
Reial Decret 173/2010, de 10 de febrer, del Ministeri d'Habitatge
B.O.E.: 11 març 2010
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
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
GESTIÓ ENERGÈTICA
DB HE. Estalvi d'Energia
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge
B.O.E.: 28 març 2006
VARIS
INSTRUCCIONS I PLECS DE RECEPCIÓ
Instrucció per a la recepció de ciments "RC-08"
Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, del Ministeri de la Presidència (BOE: 19 - JUN-2008)
Correcció errors: 11-SEP-2008
Disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció en aplicació de la Directiva 89/106/CEE
Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre, del Ministeri de Relació amb les Corts i de la Secretaria del
Govern (BOE: 09-FEB-1993)
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE.
Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, del Ministeri de la Presidència
(B.O.E.: 19-AGO-1995)
MEDI AMBIENT
Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses
Decret 2414/1961, de 30 de novembre, de Presidència de Govern (BOE: 7-DIC-1961)
Correcció errors: 7-MAR-1962
DEROGATS el segon paràgraf de l'article 18 i l'Annex 2 per:
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant
el treball
Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, del Ministeri de la Presidència (BOE: 1-MAY-2001)
DEROGAT per:
Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 16-NOV-2007)
Instruccions complementàries per a l'aplicació del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses
Ordre de 15 de març de 1963, del Ministeri de la Governació (BOE: 2-ABR-1963)
SOROLL
Llei 37/2003, de 17 de novembre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 18-NOV-2003)
DESENVOLUPADA PER:
Desenvolupament de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que referent a l'avaluació i gestió
del soroll ambiental.
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 17-DIC-2005)
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MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17
de novembre, del soroll.
Disposició final primera del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE:
23-OCT-2007)
Desenvolupament de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que referent a zonificació acústica,
objectius de qualitat i emissions acústiques.
Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 23-OCT-2007)
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE: 13 - FEB-2008)
GESTIÓ DE RESIDUS
Pla Nacional Integrat de Residus per al període 2008-2015
Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí, per la qual es publica el Acord del Consell de Ministres
B.O.E.: 26 febrer 2009
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 febrer 2008
Operacions de valorització i eliminació de residus i Llista europea de residus
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 19 febrer 2002
Correcció errors: B.O.E. 12 març 2002
Eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 29 gener 2002
MODIFICAT PER:
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 febrer 2008
RESIDUS
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 22 abril 1998
MODIFICAT PER:
Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 16 novembre 2007
Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social
Article 128 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 31 desembre 2003
Correcció errors: B.O.E. 3 gener 2004
Prevenció i control integrats de la contaminació
Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 2 juliol 2002
Envasos i residus d'envasos
Llei 11/1997, de 24 d'abril, de Direcció de l'Estat
GUIA DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES PRIVATIUS Pàg 38 de 43 B.O.E.: 25 abril 1997
MODIFICAT PER:
Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient
Llei 9/2006, de 28 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 29 abril 2006
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Revisió dels objectius de reciclatge i valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i
residus d'envasos
Reial decret 252/2006, de 3 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2006
Correcció errors: B.O.E. 22 abril 2006
Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d’envasos i residus
d'envasos
Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 1 maig 1998
MODIFICAT PER:
Modificació de l'annex 1 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril,
d'envasos i residus d'envasos, aprovat per Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril
Ordre MAM/3624/2006, de 17 de novembre, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 29 novembre 2006
Revisió dels objectius de reciclatge i valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i
residus d'envasos, i modificació del Reglament per a la seva execució, aprovat pel Reial decret 782/1998,
de 30 abril
Reial decret 252/2006, de 3 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2006
Correcció errors: B.O.E. 22 abril 2006
Piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus
Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008
Gestió dels olis industrials usats
Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 3 juny 2006
Derogat parcialment per:
Piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus
Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008
Modificació de l'apartat setzè, 2, i l'Annex II de l'Ordre de 28 de febrer de 1989 per la qual es regula la gestió
d'olis usats
Ordre de 13 de juny de 1990, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 21 juny 1990
Aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus
Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 26 febrer 2005
Correcció errors: B.O.E. 30 març 2005
Envasos de productes fitosanitaris
Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 28 desembre 2001
Incineració de residus
Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 14 juny 2003
Correcció errors: B.O.E. 18 setembre 2003
Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2003
Correcció errors: B.O.E. 5 març 2004
Derogat parcialment per:
Modificació del Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge
de substàncies perilloses, aprovat per Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d'adaptar les
seves disposicions al Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament
REACH).
Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 novembre 2008
MODIFICAT PER:
Modificació de l'annex VI del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos,
aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer
Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 17

Ordre PRE/1648/2007, de 7 de juny, del Ministeri de la Presidència
B.O.E.: 9 juny 2007
Modificació dels annexos II, III i V del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats
perillosos, aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer
Ordre PRE/164/2007, de 29 de gener, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 2 febrer 2007
Modificació de l'annex VI del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos,
aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer
Ordre PRE/3/2006, de 12 de gener, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 gener 2006
Modificació del Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i
perillosos, aprovat mitjançant Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol
Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 5 juliol 1997
Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies
perilloses
Reial Decret 363/1995, de 10 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 5 juny 1995
Derogat parcialment per:
Modificació del Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge
de substàncies perilloses, aprovat per Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d'adaptar les
seves disposicions al Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament
REACH).
Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 novembre 2008
Reglament per al'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos
Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 30 jul 1988
Es deroguen els arts. 50, 51 i 56 i es declara la vigència, mentre no es s'oposin, de la resta dels articles,
per:
residus
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 22 abril 1998
Mètodes de caracterització dels residus tòxics i perills
Ordre de 13 d'octubre de 1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 10 novembre 1989
Sistema comunitari de concessió d'etiqueta ecològica
Reial Decret 598/1994, de 8 d'abril, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen normes per a
l'aplicació del Reglament (CEE) nombre 880/1992, de 23 de març B.O.E.: 19 maig 1994
Legislació de la Unió Europea
Residus
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008
DOUE: 22 novembre 2008.
Registre, avaluació, autorització i restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), creació de
l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, modificació de la Directiva 1999/45/CE i derogació
del Reglament (CEE) n º 793/93 del Consell i el Reglament (CE) n º 1488/94 de la Comissió, així com la
Directiva 76/769/CEE del Consell i les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la
Comissió
Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 desembre 2006 DOUE: 30
desembre 2006
Adhesió amb caràcter voluntari de les organitzacions a un sistema comunitari de gestió i auditoria
mediambientals (EMAS)
Reglament (CE) n º 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2001
DOTZE: 24 abril 2001
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ALTRES
Llei del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals
Llei 24/1998, de 13 de juliol, de Prefectura de l'Estat (BOE: 14-JUL-1998)
DESENVOLUPADA PER:
Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei
24/1998, de 13 de juliol, del Servei postal universal i de liberalització dels serveis postals
Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE: 31-DIC-1999).
Ordenances d’obres i instal·lacions de serveis al domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
S’aplicaran a més, Normes UNE, EN i UNE-EN, les noves modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació, les
Recomanacions de les Entitats d'Inspecció i Control EIC, les Ordenances Generals de Seguretat i Higiene
en el Treball, les Recomanacions de les Companyies Subministradores d’Energia i també totes aquelles
normatives o reglaments que siguin d'obligat compliment en la instal·lació i construcció i que no es trobin
anteriorment detallades.
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. ARQUITECTURA

3.1

Particions

SALA 559 : LABORATORIS
Es retiren les particions interiors amb mampares sandwich de microscòpia, i es construira nova
partició per la creació de la sala de congeladors (557)
La partició de la sala serà amb plaques de guix laminat amb resistència al foc EI 90, segons
CTE-SI, per a sales de risc baix.
El pas de les instal·lacions a través d’aquest sector d’incendis es realitzarà d’acord amb
l’especificat al punt 3 del DB-SI1.
SALA 557: CONGELADORS
La sala de congeladors es crea amb la nova partició descrita anteriorment.
Es retiraran dos panells del passadís per deixar lloc a la nova porta. S’adaptaran el panells per
encabir-hi el bastiment de la porta.
3.2

Sostres

SALA 559 : LABORATORIS
Es retirarà tot el fals sostre registrable actual de plaques de guix amb suports de perfilaria
metàl·lica existent, amb cura per la seva posterior reutilització, i s’enderrocaran les parts de
sostre continu de Pladur.
Un cop finalitzada la instal.lació dels equips al fals sostre es tornaran a muntar les plaques de
guix.
L’últim mig metre fins a façana, mantidrà la seva configuració actual, on el fals sostre puja fins a
una alçada de 3.2 m i està acabat amb panell fix de guix laminat.
SALA 557: CONGELADORS
Es retirarà el cel ras actual. Les instal·lacions quedaran vistes.
La part vista de forjat i parets que quedi a la vista es pintarà de color negre (prèvia adequació i
allisament de la superfície)
Les canonades de les instal·lacions es pintaran de color negre.
3.3

Terra

SALA 559 : LABORATORIS
Al terra es mantindrà el paviment de PVC actual. Les parts que hagin quedat malmeses per la
retirada de panells durant el transcurs de l’obra, es repararan amb el mateix tipus de PVC
continu.
S’evitaran en tot moment les juntes en els angles, per millorar la durabilitat així com per garantir
la netedat. El terra que es repari pujarà per la paret uns 20 cm i la junta quedarà sempre que
sigui possible en la part de la paret i no en el terra. La junta entre terra i paret es formarà amb
mitja canya arrodonida per facilitar la neteja.
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SALA 557: CONGELADORS
No està prevista cap actuació sobre el terra. No obstant, si queden part malmeses durant el
transcurs de l’obra o trasllat de mobiliari, es repararan amb el mateix tipus de PVC continu.
3.4

Portes

SALA 559 : LABORATORIS
Es mantindrà la porta existent.
SALA 557: CONGELADORS
Es col.locarà una nova porta de dues fulles de dimensions 250x120x5 cm, amb espilell de
60x80cm, construïda a base de Sandwich format per placa de resines fenòliques tipus Trespa
(HPL) de 3mm, per cada cara, amb bastidors perimetral de resines massís, perfilat i aïllant de
poliestirè a l’interior. Amb 4 frontisses d’acer inoxidable, pany inoxidable de cop i clau o cop i
condena, maneta inoxidable. Dos fulls batents, un de 80 cm i un altre de 40mm, amb possibilitat
de bloqueig superior i inferior de full de 40cm amb pius encastables.
3.5

Revestiments verticals

SALA 559 : LABORATORIS
Es mantindran els panells de resina fenòlica.
Es retiraran els vinils a les finestres.
La nova paret divisoria es pintarà amb pintura plàstica.
SALA 557: CONGELADORS
Es mantindran els panell de resina fenòlica.
Es retiraran els vinils a les finestres.
La nova paret divisoria es pintarà amb pintura plàstica.

3.6

Fusteria

SALA 599 : LABORATORIS
La fusteria exterior no es tocarà.
SALA 557: CONGELADORS
La fusteria exterior no es tocarà.
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. INSTAL·LACIONS

4.1

SANEJAMENT

S'afegeix un desguàs al local per a la nova la pica al Laboratori
El nou desguàs, es realitzarà a base de canonada de PVC encolada DN 32, i transcorrerà pel
fals sostre de la planta inferior, per tant serà necessari obrir forat en forjat. En aquest punt
s'enganxarà a un sanejament existent.
En tot punt de la canonada hi haurà un 2% d’ inclinació mínim per a la circulació dels líquids per
gravetat.
4.2

FONTANERIA

La instal·lació de fontaneria contempla les instal·lacions de:
-

Subministrament d’aigua freda de consum humà.
Subministrament aigua pura.

L’àmbit d’actuació, pel que fa a l’aigua freda (AF) i aigua Pura, serà les alimentacions des de la
xarxa existent d’aigua freda i aigua Pura fins al nou punt de consum (veure documentació
gràfica). S’alimentarà la pica al Laboratori.
L’aïllament de les xarxes de canonades, ha d’ajustar-se al disposat en el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries
ITE.
Consums instantanis d’aigua freda
Pel càlcul de consums s’agafa com a referència, els consums instantanis especificats per cada
equip, o bé en el Codi Tècnic de la Edificació, Document Bàsic HS 4 Subministrament d’aigua.
Per a la nova pica del Laboratori, els cabals i dimensionat de canonades s’han calculat en funció
de les equacions de Darcy-Weisbach per al fregament lineal, i el mètode de pressió dinàmica per
a les pèrdues singulars.
Aigua freda:
El cabal de càlcul instantani es de 0,4 m3/h.
S’ha previst una canonada de Polietilè reticulat tipus WIRSBO de 16x1,5 mm.
La velocitat de pas del fluïd es de 0,8 m/s.
La caiguda de pressió del tram (incloent accessoris) serà de 0,51 m.c.a.
La distribució de les noves canonades anirà per fals sostre fins la vertical dels punts de servei i
encastades en panell o paret als trams verticals que donin subministrament als punts finals de
consum.
Els trams superficials de la xarxa d’aigua freda s’aïllaran amb coquilla elastomèrica per a evitar
condensacions en la canonada. Els nous trams disposaran de la seva corresponent clau de tall
en origen, així com d’una clau d’esquadra als punts terminals.
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INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
Objecte

L'objecte del present apartat és el de descriure les instal·lacions d'electricitat, per a garantir en la
mateixa el compliment de la normativa legal vigent per a les instal·lacions de Baixa Tensió.
La descripció de la instal·lació així com l'abast del projecte correspon a les noves instal·lacions
elèctriques de la reforma de les dues sales: Laboratoris i Congeladors.
Es realitzarà la reforma de la instal·lació elèctrica de la Sala Laboratori (559): reforma del quadre
elèctric existent CORE Microscopia amb els tres subministraments (normal, preferent i SAI),
línies elèctriques d’àlimentació a receptors i preses de força, i mecanismes.
Es mantindran les lluminàries i emergència existents.
A la sala de congeladors (557) es reformarà la instal·lació elèctrica. La reforma consisteix en el
desplaçament i reforma del quadre existent Microscopia 2, al nou emplaçament segons es grafia
als plànols. Es conservaran les lluminàries, i s’instal.laran línies d'alimentació a receptors i
preses elèctriques. A més s'instal·larà una lluminària d'emergència. S’instal.laran noves linies
d’alimentació elèctriques (normal, preferent i SAI) des de quadre general QL-BCD12 de planta 5.
Es reformarà el quadre electric general de QL-BCD12 de planta 5 per afegir la protecció de
capçalera i nova línia elèctrica per subministrament preferent del quadre de la nova sala de
Congeladors
La seva execució es regirà pel plec de condicions econòmics-legals i tècniques de contractació,
especificades en document a part.

4.3.2

Característiques del Subministrament

El subministrament d'energia elèctrica als quadres de cada sala parteix des del Quadre General
de planta cinquena “QL-BCD-12”, situat a una sala de serveis elèctrics a la mateixa planta
cinquena a uns 25 metres aproximadament.
Cada quadre de les dues sales està ubicat segons indicacions dels plànols adjunts.
Es disposa de 3 subministres diferenciats dins del mateix Quadre Elèctric
- QS1 Subministre Normal
- QS2 Subministre Preferent
- QS3 Subministre SAI
Aquests subministraments elèctrics per a cada quadre de cada sala s'alimenten per línies
existents del quadre QL-BCD-12, amb cable designació RZ1-K (AS) amb aïllament 0.6 / 1 kV.
que transcorren per safata metàl·lica o sota tub fins a l'actual ubicació del quadre elèctric.
Per calcular els elements de la instal·lació hem suposat una potència de càlcul basada en la
potència instal·lada amb uns factors de simultaneïtat. La potència màxima admissible de càlcul
per als Subministres son:
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QL SC ( Sala de congeladors 557). Quadre desplaçat i reformat (antic Microscopia 2)
- QSN: 700 W
- QSP: 14.980 W
- QSS: 1.200 W
El subministrament al quadre general de baixa tensió compleix els següents requeriments:
- Tensió de subministrament: 400 V + / - 5%
- Freqüència 50 Hz.
- Sistema: TT Trifàsic amb neutre i terra.

QL CORE-M ( Laboratori 559). Quadre lleugerament reformat (antic Core Microscopia)
- QSN: 9.250 W
- QSP: 18.760 W
- QSS: 15.400 W
El subministrament al quadre general de baixa tensió compleix els següents requeriments:
- Tensió de subministrament: 400 V + / - 5%
- Freqüència 50 Hz.
- Sistema: TT Trifàsic amb neutre i terra.
4.3.3

Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis.

Pel que fa a la sectorització de les Sales es complirà amb tot el descrit al punt 3 del DB-SI1.
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d'incendis s'ha de mantenir en
els punts en els quals aquests elements són travessats per elements de les instal·lacions, tals
com cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc., excloses les penetracions la
secció de pas no excedeixi de 50 cm².
Per a això i en el cas de la instal·lació elèctrica es disposarà un element que, en cas d'incendi,
obturi automàticament la secció de pas i garanteixi en aquest punt una resistència al foc almenys
igual a la de l'element travessat, es a dir EI90, o un dispositiu intumescent
d'obturació.
4.3.4

Secció dels Conductors, caiguda de tensió en les línies

La caiguda de tensió al final de cada línia no ha de superar en cap moment el 3% en enllumenat i
el 5% en força.
4.3.5

Quadre Elèctric

Els quadres elèctrics de cada sala que alimenten els consums de les Sales son de tipus mural.
El QBS tindrà tots els elements necessaris per a la protecció i el seccionament de cadascuna de
les línies que parteixin als consums, a més de la protecció diferencial de cadascuna d'elles.
Disposarà d’un percentatge mínim d'ampliació del 20%.
Aquest està format per evolvents metàl·liques modulars amb portes de policarbonat, amb grau
de protecció IP-30 i dimensions segons plànols. En el seu interior s’albergaran els elements de
comandament i protecció necessaris per protegir les diferents línies i permetre les seves
maniobres. Incorporen borners d'entrada i sortida de cables a la part superior o inferior segons
necessitats, totes les entrades i sortides aniran degudament identificades.
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Instal·lació de línies elèctriques de baixa tensió

Es realitzarà una nova instal·lació de cablejat per a l'alimentació dels diferents consums
(enllumenat, preses de corrent, equips de climatització, caixa, ...), partiran des del quadre de
cada sala, diferents línies que, discorrent per tubs de pvc o safates metàl·liques alimentaran els
receptors corresponents.
La instal·lació de cablejat s'efectuarà mitjançant cables de coure aïllats del tipus AFUMEX (lliures
d'halògens) que podran ser unipolars o multipolars. Aquells que discorrin per safata seran de
tensió nominal 0,6 / 1kV i de designació genèrica RZ1-K (AS) segons norma de disseny UNE
21123-4. Aquells que discorrin sota tub seran de tensió nominal 450/750 V i de designació
genèrica H07Z1-K [AS] segons norma de disseny UNE 211002.
La col·locació de conductors a les safates i canalitzacions es farà de manera ordenada i
subjectes de manera que no es puguin moure.
Les derivacions que s'hagin d'efectuar es realitzaran mitjançant caixes de derivació de
dimensions adequades i amb borns corresponents a la secció del cable al seu interior. Aquestes
caixes es fixaran sobre la safata, al sostre o paret, segons convingui.
4.3.7

Instal·lació d’enllumenat
Línies d'enllumenat

La instal·lació d'enllumenat partirà del QBS, des d’allà s'alimentaran les línies per les diferents
lluminàries.
Enllumenat normal
Partirà del QBS, es disposarà de diferents enceses. Quedarà garantida una il·luminació mínima
de 500 lux al pla de treball i de 400 lux a la resta.
Es conserva la il·luminació existent de pantalles fluorescents a les dues sales.
Es disposarà d'un Valor límit d'Eficiència Energètica (VEEI) inferior a 3,5W/m2/100lux d'acord
amb la taula 2.1 del Document Bàsic HE Estalvi d'energia del CTE 2006.
Es disposarà d’una potència màxima d’il·luminació de 15W/m2, d’acord amb la taula 2.2 del
Document Bàsic HE Estalvi d'energia del CTE 2006.
Enllumenat d'emergència
Per al laboratori 559 es conserva la lluminària d'emergència existent. A la sala de congeladors
s’instal.larà una nova lluminària d'emergència.
Entrarà en funcionament al produir-se una fallada de tensió en l'enllumenat o que la tensió es
redueixi un 30% del seu valor nominal.
La instal·lació serà fixa i proporcionarà una il·luminació mínima de 3 lux en zones ocupades per
persones, de 5 lux en els inicis dels recorreguts d'evacuació, de 3 lux en els recorreguts
d'evacuació i de 5 lux on calgui maniobrar instal·lacions, en els quadres elèctrics de distribució i
en les instal·lacions de PCI d'utilització manual.
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament en
funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal en les
zones cobertes per l'enllumenat d'emergència. Es considera com fallada d'alimentació el descens
de la tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
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-L’ Enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'assolir almenys el 50% del nivell
d'il·luminació requerit al cap dels 5 si el 100% als 60 s.
-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) En les vies d'evacuació l'amplària no excedeixi de 2 m, la il·luminació horitzontal a terra
ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux a la banda central que comprèn
almenys la meitat de l'amplada de la via. Les vies d'evacuació amb amplada superior a 2 m
poden ser tractades com diverses bandes de 2 m d'amplada, com a màxim.
b) En els punts en els que 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
il·luminació horitzontal serà de 5 Iux, com a mínim.
c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i
la mínima no ha de ser més gran que 40: 1.
d) Els nivells d'il·luminació establerts s'han d'obtenir considerant nul el factor de reflexió
sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del
rendiment lluminós degut a la brutícia de les lluminàries ia l'envelliment de les làmpades.
i) Per tal d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de
rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà 40.
4.3.8

Instal·lació de posada a terra

La posada a terra s'estableix amb l'objecte principal de limitar la tensió que respecte al terra en
un moment determinat poden presentar en un moment donat els elements metàl·lics de
l'edificació, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el
material utilitzat.
La denominació "posada a terra" contempla tota unió metàl·lica directa sense fusible ni protecció
de qualsevol tipus, de secció suficient entre determinats elements o parts de la instal·lació, i un
elèctrode enterrat en el terreny, amb l'objecte d'aconseguir que entre el conjunt de instal·lacions,
edificis i superfície pròxima del terreny no existeixin diferències de potencial perilloses i que
alhora permeti el pas a terra de les corrents de fuga o descàrregues atmosfèriques.
El conductor de terra o conductor de protecció és comú amb tot el recinte de la terminal, i
arribarà al local a través de la connexió fins al quadre elèctric. D'aquí es distribueix
paral·lelament als conductors actius fins a cada receptor.
Totes les masses metàl·liques del local hauran d'estar connectades al circuit de terra. En el cas
dels receptors elèctrics, aquesta posada a terra es realitza a través de la presa de corrent o
connexió, però altres masses s'hauran de connectar directament mitjançant cable i terminal. Per
a això s'instal·laran caixes de connexió amb un born i conductor de terra al costat dels taulells
metàl·lics de la zones d'office i venda. Les connexions dels cables amb les parts metàl·liques es
realitzaran assegurant les superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió,
reblons o soldadura d'alt punt de fusió.
En cap s'intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors que puguin interrompre la continuïtat
de la instal·lació.
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Proteccions adoptades
Protecció contra contactes directes

Els equips elèctrics i elements de la instal·lació sota tensió, duran la protecció corresponent de
manera que siguin inaccessibles les parts sota tensió.
L'enllumenat d'emergència que no tingui protecció diferencial estarà proveït de doble aïllament.
Aquest tipus de receptors estan classificats com a receptors de classe II, per això no cal prendre
mesures de protecció alguna contra els contactes indirectes.
Les preses de corrent sense cap receptor específic es preveuran amb protecció diferencial amb
una sensibilitat major de 30 mA.
Protecció contra contactes indirectes
En aquest cas un defecte d'aïllament fase-massa, provoca un corrent de fuga que ve limitada per
les resistències de posada a terra (RA, RB), menyspreant la resistència de l'aïllament de l'equip.
Tensió de contacte:

UC 

RA
U
R A  RB

On U és la tensió fase-neutre.
Segons la ITC-BT-18 del Reglament de baixa tensió aquest valor d'resistència de terra serà tal
que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a:
- 24 V en local o emplaçament conductor
- 50 V en els altres casos.
Considerant aproximadament una resistència RA = RB = 10 Ω, aquestes tensions considerades
com no perilloses, provoquen la circulació, pel cos humà, d'un corrent inferior a 25-30 mA (límit
en què es té possibilitat de paràlisi respiratòria s / CEI 479-1).
Protecció contra sobreintensitats
Tots els circuits elèctrics es dotaran de proteccions magnetotèrmiques, disjuntors o, si no de
fusibles tarats per sota del corrent que pot suportar el cablejat que el forma.
Les proteccions magnetotèrmiques són dispositius amb capacitat d'interrompre el corrent elèctric
d'un circuit quan aquesta sobrepassa certs valors màxims. El seu funcionament es basa en dos
dels efectes produïts per la circulació de corrent elèctric en un circuit: el magnètic i el tèrmic
(efecte Joule). El dispositiu consta, per tant, de dues parts, un electroimant (d'actuació ràpida
davant grans sobreintensitats, a causa de curt circuits) i una làmina bimetàl·lica (actuació lenta
protegeix de sobrecàrregues petites de llarga durada)
Càlculs justificatius. baixa tensió
Justificació de Càlculs:
Per al càlcul de les seccions de les línies s'utilitza la fórmula següent:

s

l ·P
 ·e·u
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on:
s = Secció del conductor en mm2
o = Tensió entre fases en volts
P = Potència activa en watts
γ = Conductivitat del conductor
l = Longitud de la línia en metres.
i = Caiguda de tensió entre l'inici i final de línia
Hipòtesi de càlcul:
Simultaneïtat
A les taules adjuntes es pot apreciar els factors de simultaneïtat aplicats.
Càlcul de la intensitat de curtcircuit
Segons l'annex 3 de la guia tècnica d'aplicació del Reglament de Baixa Tensió, el corrent de
curtcircuit és:
Icc = 0,8 x 230 / R
On
R = resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l'alimentació.
Proteccions
Per a la determinació de les característiques de les mesures de protecció contra xocs elèctrics
en cas de defecte (contactes indirectes) i contra sobreintensitats, així com de les especificacions
de l'aparellatge encarregada de tals funcions, cal tenir en compte l'esquema de distribució
emprat.
Els esquemes de distribució s'estableixen en funció de les connexions a terra de la xarxa de
distribució o de l'alimentació, d'una banda, i de les masses de la instal·lació receptora, de l'altra.

Règim neutre TT
S'opta per aquest tipus d'esquema que correspon a la majoria de les instal·lacions alimentades
per una xarxa de distribució en BT En què el neutre del transformador d'alimentació està
connectat directament a terra, i les parts metàl·liques dels receptors estan unides a una altra
presa de terra.

Seguidament s'adjunten les taules amb la justificació de càlculs.
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CÀLCULS LINIES ELÈCTRIQUES
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QUADRE QL-SC
QUADRE SERVEI NORMAL QL-SC
Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
DERIVACIÓN IND.
QL-SC
L.ALIM QEG
LÍNIA
QL-SC
FN01
QUADRE S. NORMAL PRESES VARIES
ÍTEM
SALA 557
SALES
SALES
QG
F
TIPUS CONSUMIDOR
F
B1
MODE D'INSTAL·LACIÓ
TENSIÓ (V)
400
230
T
M
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
S
N
NEUTRE TRIFÀSIC
POTÈNCIA (W)
700
1.000
0,95
0,95
FACTOR DE POTÈNCIA
20
12
LONGITUD (m)
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
5
5
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
0,81
0,84
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
0,7
0,7
FACTOR CORRECCIÓ
Cu
Cu
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
T
T
TERNA O MÀNEGA
XLPE
XLPE
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
1000
1000
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
S
S
AFUMEX
N
N
RESISTENT AL FOC
DENOMINACIÓ CABLE
RZ1-K 0,6/1kV
RZ1-K 0,6/1kV
1,06
4,58
I. NOMINAL (A)
I. DE CÀLCUL (A)
1,06
4,58
Icc (kA)
2,79
1,37
0,03
0,33
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
0,84
1,17
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
34
18
6
2,5
SECCIÓ FASE (mm2)
6
2,5
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
6
2,5
SECCIÓ TERRA (mm2)
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
4 X 6 +T.T.
2 X 2,5 +T.T.
0,58
0,5
SIMULTANEÏTAT
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
700
500
1.200
1.000
POTÈNCIES NOMINALS (W)
16
16
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
4P
2P
POLS
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QL-SC
VE01
EXT/VENT
SALA 557
F
B1
230
M
N
200
0,95
12
M
5
0,84
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,92
1,15
1,28
0,07
0,90
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
200
200
16
2P
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SALA 557
A
B1
230
M
N
400
0,92
12
3
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
1,89
1,89
1,13
0,13
1,28
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
400
400
16
2P

QS
F
400
T
S
14.980
0,92
20
5
0,81
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
23,50
23,50
1,95
0,34
1,15
47
10
10
10
4 X 10 +T.T.
0,81
14.980
18.480
16
4P

SALES
SALES
TIPUS CONSUMIDOR
MODE D'INSTAL·LACIÓ
TENSIÓ (V)
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
NEUTRE TRIFÀSIC
POTÈNCIA (W)
FACTOR DE POTÈNCIA
LONGITUD (m)
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
FACTOR CORRECCIÓ
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
TERNA O MÀNEGA
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
AFUMEX
RESISTENT AL FOC
DENOMINACIÓ CABLE
I. NOMINAL (A)
I. DE CÀLCUL (A)
Icc (kA)
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
SECCIÓ FASE (mm2)
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
SECCIÓ TERRA (mm2)
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
SIMULTANEÏTAT
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
POTÈNCIES NOMINALS (W)
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
POLS

AE1

FP01

QL-SC

A
B1
230
M
N
80
0,92
15
3
0,92
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,38
0,38
0,77
0,03
0,95
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
80
80
16
2P

SALA 557
F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
1,13
0,33
1,48
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

SALA 557

ENLL. EMERGENCIA PRESES VARIES

A01
ENLLUMENAT

QUADRE S. PREF.

ÍTEM

QL-SC

QL-SC

CUADRO GENERAL
L.ALIM QEG
QL-SC

Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
LÍNIA

A
B1
230
M
N
3.000
0,92
14
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
14,18
14,18
1,05
1,16
2,31
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.400
3.000
16
2P

SALA 557

CONGELADOR 1

N1

QL-SC

A
B1
230
M
N
3.000
0,92
9
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
14,18
14,18
1,26
0,74
1,89
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.400
3.000
16
2P

SALA 557

CONGELADOR 2

N2

QL-SC

A
B1
230
M
N
3.000
0,92
11
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
14,18
14,18
1,17
0,91
2,06
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.400
3.000
16
2P

SALA 557

CONGELADOR 3

N3

QL-SC

A
B1
230
M
N
3.000
0,92
10
M
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
14,18
17,73
1,21
0,83
1,98
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.400
3.000
16
2P

SALA 557

CONGELADOR 4

N4

QL-SC

A
B1
230
M
N
3.000
0,92
9
M
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
14,18
17,73
1,26
0,74
1,89
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.400
3.000
16
2P

SALA 557

CONGELADOR 5

N5

QL-SC

A
B1
230
M
N
2.000
0,92
10
M
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
9,45
11,81
1,21
0,55
1,70
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
2.000
2.000
16
2P

SALA 557

FANCOIL CHI40

CL1

QL-SC
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QUADRE SERVEI PREFERENT QL-SC
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QUADRE SERVEI SAI QL- QL-SC

Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
CUADRO GENERAL
QL-SC
L.ALIM QEG
LÍNIA
QL-SC
FS01
QUADRE S. SAI
PRESES VARIES
ÍTEM
SALA 557
SALES
1
SALES
QS
A
TIPUS CONSUMIDOR
F
B1
MODE D'INSTAL·LACIÓ
TENSIÓ (V)
400
230
T
M
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
S
N
NEUTRE TRIFÀSIC
POTÈNCIA (W)
1.200
1.000
0,92
0,92
FACTOR DE POTÈNCIA
60
10
LONGITUD (m)
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
5
5
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
0,84
0,92
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
0,7
0,7
FACTOR CORRECCIÓ
Cu
Cu
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
T
T
TERNA O MÀNEGA
XLPE
XLPE
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
1000
1000
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
S
S
AFUMEX
N
N
RESISTENT AL FOC
DENOMINACIÓ CABLE
RZ1-K 0,6/1kV
RZ1-K 0,6/1kV
1,88
4,73
I. NOMINAL (A)
I. DE CÀLCUL (A)
1,88
4,73
Icc (kA)
1,21
0,98
0,08
0,17
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
0,92
1,09
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
47
25
10
4
SECCIÓ FASE (mm2)
10
4
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
10
4
SECCIÓ TERRA (mm2)
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
4 X 6 +T.T
2 X 2,5 +T.T.
1,00
1
SIMULTANEÏTAT
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
1.200
1.000
1.200
1.000
POTÈNCIES NOMINALS (W)
10
10
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
4P
2P
POLS
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QL-SC
CO
CONTROL CLIMA
SALA 557
1
A
B1
230
M
N
200
0,92
15
5
0,92
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,95
0,95
0,90
0,05
0,97
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
200
200
10
2P
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Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
DERIVACIÓN IND.
QL-CORE.M
L.ALIM QEG
LÍNIA
QL-CORE.M.
FN01
ÍTEM
QUADRE S. NORMAL PRESES VARIES
SALES
SALES
TIPUS CONSUMIDOR
QG
F
MODE D'INSTAL·LACIÓ
F
B1
TENSIÓ (V)
400
230
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
T
M
NEUTRE TRIFÀSIC
S
N
POTÈNCIA (W)
9.250
2.500
FACTOR DE POTÈNCIA
0,95
0,95
LONGITUD (m)
20
20
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
5
5
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
0,81
1,16
FACTOR CORRECCIÓ
0,7
0,7
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
Cu
Cu
TERNA O MÀNEGA
T
T
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
XLPE
XLPE
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
1000
1000
AFUMEX
S
S
RESISTENT AL FOC
N
N
DENOMINACIÓ CABLE
RZ1-K 0,6/1kV
RZ1-K 0,6/1kV
I. NOMINAL (A)
14,05
11,44
I. DE CÀLCUL (A)
14,05
11,44
Icc (kA)
2,79
1,02
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
0,35
1,38
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
1,16
2,54
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
34
18
SECCIÓ FASE (mm2)
6
2,5
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
6
2,5
SECCIÓ TERRA (mm2)
6
2,5
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
4 X 6 +T.T.
2 X 2,5 +T.T.
SIMULTANEÏTAT
0,50
0,5
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
9.250
1.250
POTÈNCIES NOMINALS (W)
18.500
2.500
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
16
16
POLS
4P
2P

QL-CORE.M
FN03
PRESES VARIES

F
B1
230
M
N
2.500
0,95
20
5
1,16
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,44
11,44
1,02
1,38
2,54
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
1.250
2.500
16
2P

QL-CORE.M
FN02
PRESES VARIES

F
B1
230
M
N
2.500
0,95
20
5
1,16
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,44
11,44
1,02
1,38
2,54
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
1.250
2.500
16
2P

F
B1
230
M
N
2.500
0,95
20
5
1,16
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,44
11,44
1,02
1,38
2,54
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
1.250
2.500
16
2P

FN04
PRESES VARIES

QL-CORE.M

F
B1
230
M
N
2.500
0,95
20
5
1,16
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,44
11,44
1,02
1,38
2,54
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
1.250
2.500
16
2P

FN05
PRESES VARIES

QL-CORE.M

F
B1
230
M
N
2.500
0,95
20
5
1,16
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,44
11,44
1,02
1,38
2,54
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
1.250
2.500
16
2P

FN06
LAB 552

QL-CORE.M

F
B1
230
M
N
2.500
0,95
20
5
1,16
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,44
11,44
1,02
1,38
2,54
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
1.250
2.500
16
2P

FC 07/08
LAB 552

QL-CORE.M

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
20
5
1,16
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
1,02
0,55
1,71
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

CONTROL
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QUADRE QL-CORE-M

QUADRE SERVEI NORMAL QL-CORE-M
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A
B1
230
M
N
80
0,92
20
3
2,21
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,38
0,38
0,69
0,04
2,26
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
80
80
16
2P

A
B1
230
M
N
400
0,92
20
3
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
1,89
1,89
0,88
0,22
1,37
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
400
400
16
2P

A
B1
230
M
N
400
0,92
20
3
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
1,89
1,89
0,88
0,22
1,37
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
400
400
16
2P

A
B1
230
M
N
80
0,92
20
3
2,21
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,38
0,38
0,69
0,04
2,26
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
80
80
16
2P

F
B1
230
M
N
2.500
0,95
20
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,44
11,44
0,88
1,38
2,53
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
1.250
2.500
16
2P

ENLL. EMERGENCIA PRESES VARIES

A
B1
230
M
N
2.500
0,92
20
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,81
11,81
0,88
1,38
2,53
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.000
2.500
16
2P

PRESES VARIES

FP02

QL-CORE M.

A
B1
230
M
N
2.500
0,92
20
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,81
11,81
0,88
1,38
2,53
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.000
2.500
16
2P

PRESES VARIES

FP03

QL-CORE M.

A
B1
230
M
N
2.500
0,92
20
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,81
11,81
0,88
1,38
2,53
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.000
2.500
16
2P

PRESES VARIES

FP04

QL-CORE M.

A
B1
230
M
N
2.500
0,92
20
M
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,81
14,76
0,88
1,38
2,53
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.000
2.500
16
2P

PRESES VARIES

FP05

QL-CORE M.

A
B1
230
M
N
2.500
0,92
20
M
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,81
14,76
0,88
1,38
2,53
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.000
2.500
16
2P

PRESES VARIES

FP06

QL-CORE M.

FANCOIL CHI30

CL1

QL-CORE M.

A
B1
230
M
N
2.000
0,92
20
M
5
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
9,45
11,81
0,88
1,10
2,25
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
2.000
2.000
16
2P

A
B1
230
M
N
400
0,92
20
3
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
1,89
1,89
0,88
0,22
1,37
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
400
400
16
2P

ENLLUMENAT

FP01

QL-CORE M.

WET LAB 559

A
B1
230
M
N
400
0,92
20
3
1,15
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
1,89
1,89
0,88
0,22
1,37
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
400
400
16
2P

ENLLUMENAT

E02

QL-CORE M.

-

ENLL. EMERGENCIA

A4

QL-CORE M.

QS
F
400
T
S
15.010
0,92
20
5
0,81
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
23,55
23,55
1,95
0,34
1,15
47
10
10
10
4 X 10 +T.T.
0,80
15.010
18.760
16
4P

ENLLUMENAT

A3

QL-CORE M.

SALES
SALES
TIPUS CONSUMIDOR
MODE D'INSTAL·LACIÓ
TENSIÓ (V)
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
NEUTRE TRIFÀSIC
POTÈNCIA (W)
FACTOR DE POTÈNCIA
LONGITUD (m)
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
FACTOR CORRECCIÓ
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
TERNA O MÀNEGA
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
AFUMEX
RESISTENT AL FOC
DENOMINACIÓ CABLE
I. NOMINAL (A)
I. DE CÀLCUL (A)
Icc (kA)
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
SECCIÓ FASE (mm2)
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
SECCIÓ TERRA (mm2)
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
SIMULTANEÏTAT
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
POTÈNCIES NOMINALS (W)
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
POLS

ENLLUMENAT

E01

QL-CORE M.

QUADRE S. PREF.

A2

QL-CORE M.

ÍTEM

A1

QL-CORE M.

CUADRO GENERAL
L.ALIM QEG
QL-CORE.M.

Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
LÍNIA

CRG
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QUADRE SERVEI PREFERENT QL-CORE-M
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Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
CUADRO GENERAL
QL-CORE.M.
L.ALIM QEG
LÍNIA
QL-CORE M.
FS01
ÍTEM
QUADRE S. SAI
PRESES VARIES
SALES
SALES
1
TIPUS CONSUMIDOR
QS
A
MODE D'INSTAL·LACIÓ
F
B1
TENSIÓ (V)
400
230
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
T
M
NEUTRE TRIFÀSIC
S
N
POTÈNCIA (W)
15.400
2.500
FACTOR DE POTÈNCIA
0,92
0,92
LONGITUD (m)
60
20
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
5
5
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
1,16
2,21
FACTOR CORRECCIÓ
0,7
0,7
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
Cu
Cu
TERNA O MÀNEGA
T
T
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
XLPE
XLPE
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
1000
1000
AFUMEX
S
S
RESISTENT AL FOC
N
N
DENOMINACIÓ CABLE
RZ1-K 0,6/1kV
RZ1-K 0,6/1kV
I. NOMINAL (A)
24,16
11,81
I. DE CÀLCUL (A)
24,16
11,81
Icc (kA)
1,21
0,82
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
1,05
0,86
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
2,21
3,07
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
47
25
SECCIÓ FASE (mm2)
10
4
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
10
4
SECCIÓ TERRA (mm2)
10
4
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
4 X 6 +T.T
2 X 2,5 +T.T.
SIMULTANEÏTAT
1,00
1
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
15.400
2.500
POTÈNCIES NOMINALS (W)
15.400
2.500
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
25
16
POLS
4P
2P
1
A
B1
230
M
N
2.500
0,92
20
5
2,21
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,81
11,81
0,82
0,86
3,07
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
2.500
2.500
16
2P

FS03
PRESES VARIES

FS02
PRESES VARIES
1
A
B1
230
M
N
2.500
0,92
20
5
2,21
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,81
11,81
0,82
0,86
3,07
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
2.500
2.500
16
2P

QL-CORE.M.

QL-CORE.M.

1
A
B1
230
M
N
2.500
0,92
20
5
2,21
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,81
11,81
0,82
0,86
3,07
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
2.500
2.500
16
2P

FS04
PRESES VARIES

QL-CORE.M.

1
A
B1
230
M
N
2.500
0,92
20
5
2,21
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
11,81
11,81
0,82
0,86
3,07
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
2.500
2.500
16
2P

FS05
PRESES VARIES

QL-CORE.M.

1
A
B1
230
M
N
200
0,92
20
5
2,21
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,95
0,95
0,82
0,07
2,28
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
200
200
10
2P

DG
DETECCIÓ GASOS

QL-CORE.M.

1
A
B1
230
M
N
200
0,92
20
5
2,21
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,95
0,95
0,82
0,07
2,28
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
200
200
10
2P

CO
CONTROL CLIMA

QL-CORE.M.

1
A
B1
400
T
S
2.500
0,92
20
5
2,21
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
3,92
3,92
0,82
0,14
2,36
21
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
2.500
2.500
10
4P

RESERVA

QL-CORE.M.
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4.3.10 Relació de Maquinària
La Maquinària a instal·lar en aquestes sales serà:
Sala Congeladors:
Subministrament Normal:
-Preses Varies
-Extractor

FN01
VE01

Subministrament Preferent:
-Fan-coil CHI-40 climatització 2.000W
- 5 Congeladors -80ºC
12.000W
- Preses Varies

CL1
N1-N5
FP01

Subministrament SAI
Prreses varies
Control clima

FS01
CO

Sala Laboratori:
Subministrament Normal:
-Preses Varies

FN01-FN05

Subministrament Preferent:
-Preses Varies
-Fan-coil CHI-30 climatització

2.000W

FP01-FP05
CL1

Subministrament SAI
Prreses varies
Control clima
Detecció Gasos

FS01-FS05
CO
DG
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VEU I DADES

Per a la nova instal·lació de veu i dades partirem d'un armari de Rack situat a la planta 5ena a
una distància d'uns 25 metres.
El total de presses de connexió UTP RJ-45 CAT 6a projectades es de 6 unitats a la sala de
Laboratoris.
Es dona per suposat que el Rack existent es suficient per dotar a les sales.
El recorregut del cablejat horitzontal es farà per canalització independent amb la màxima
distància (mínim 10 cm) possible a conduccions elèctriques i evitant girs en angles rectes.
La distribució està prevista mitjançant safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, que
discorrerà sobre fals sostre fixada al sostre mitjançant elements de suport.
Sistema alarma congeladors.
S’instal.larà cablejat de les alarmes dels congeladors fins a caixa de connexionat, per la
transmissió de senyal fins l’automata ubicat a la sala de comunicacions de planta. El cablejat
serà cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de polilefina i coberta de PVC no propagadora de flama segons UNE-EN 603332-1-2.
Es deixarà llargada de cable suficient desde
Es traslladarà la sirena i llums de la sala de congeladors 579 a la nova ubicació segons s’indica
als plànols.

4.5

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Amb l’objectiu de reduir al màxim els límits de risc de l’usuari del local, dels danys derivats d’un
incendi, es dissenyaran les següents instal·lacions de Protecció Contra Incendis en l’interior del
local, executant-se mitjançant un instal·lador autoritzat.
El manteniment de les mateixes, es realitzarà seguint el “Reglament de Instal·lacions de
Protecció Contra Incendis” i les seves Disposicions o Reglamentacions específiques
corresponents.
Antecedents
Els locals objecte de reforma es troben en un edifici què compta amb les mesures de PCI
requerides segons la normativa aplicable durant la seva execució i legalització.
Les intervencions de reforma que es pretenen dur a terme, no augmenten el risc per a l’usuari
derivat d’un incendi ni redueixen les condicions de seguretat existents per aquest.
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INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Les instal·lacions en matèria de Seguretat en cas d’incendi seran les que es detallen a
continuació.

Sistemes automàtics d’extinció d’incendis -RuixadorsL’edifici compta amb un sistema automàtic d’extinció d’incendis en les sales, mitjançant ruixadors
penjats.
La proposta de reforma contempla la total cobertura de l’àrea. S’instalaran ruixadors penjats al
fals sostre de tipus decoratiu iguals als existents a l’edifici.
El tipus de ruixador automàtic serà d’iguals característiques que els existents.
(Factor K=80 i temperatura de funció: 57ºC).
El subministrament d’aigua es realitzarà per la conducció de canonada de ferro existent, des de
la derivació principal fins al punt de subministrament. Veure plànols de PCI.

Sistemes automàtics de detecció d’incendis
-Detectors de fumL’edifici compta amb un sistema automàtic de detecció d’incendis en les sales.
Es mantenen els detectors de fums òptics instal.lats que se reubicaran segons s’indica als
plànols.
La instal·lació seguirà les instruccions i recomanacions del fabricant.
La línia elèctrica que alimentarà els detectors haurà de ser independent, havent d’estar sempre
connectada per la total supervisió del Sistema de detecció.
Els sistemes automàtics de detecció i les seves característiques i especificacions s’ajustaran a la
norma UNE 23.007.
-Detecció de gasEl local disposa de sistema de detecció de gas. Es mantindran els detectors de gas instal.lats
Es desplaçarà la caixa d’alarma de detecció de gas segons s’indica als plànols. S’instalarà i es
conectarà la elecrtrovàlvula de tall de gas.
Sistemes d’extinció
No es modifiquen.
Existeix un extintor manual d’incendis de tipus CO2, de 2 kg, situat al passadís. Es col.locarà un
extintor de tipus CO2 al costat del quadre elèctric de la Sala de Congeladors.
Tots els extintors aniran senyalitzats mitjançant la corresponent senyal de mitjà de protecció
contra incendis manual complint la norma UNE 23033; i hauran de ser visibles en cas de fallada
en el subministrament a l'enllumenat normal.
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BIE. Boques d’Incendi Equipades
No es modifiquen.
Existeix una BIE de 25mm situada al passadís.
Sistemes d’alarma
No es modifiquen.
Enllumenat d’emergència
S’instal·larà enllumenat d’emergència a les vies d’evacuació i elements de protecció contra
incendis.
La justificació del número i ubicació d’equips d’enllumenat es detalla en l’apartat d’Electricitat.

JUSTIFICACIÓ PROPAGACIÓ I EVACUACIÓ
Ocupació
L’ocupació segons densitats previstes en el CTE-DB-SI3 : densitat assimilable a Laboratori
5m2/pers.;
Laboratori 40 m2/5 = 8 pers.
Sala Congeladors 25 m2/5 = 5 pers.
D’acord amb l’ ocupació referida, es dimensionaran els mitjans d’evacuació.
Sortides
No es modifiquen les sortides.
El dimensionat dels mitjans d’evacuació, passos i portes; estan dimensionats d’acord amb el
número total de persones on el seu pas està previst per a ells.
Per la ocupació de les Sales, l’amplada de la fulla de portes i passos no serà menor a 80 cm.
Recorreguts d’evacuació
La reforma no modifica substancialment els recorreguts d’evacuació.
Senyalització
Hauran de senyalitzar mitjançant senyals visibles fins i tot en cas de fallada en el
subministrament a l'enllumenat normal i d'acord la norma UNE 23034:1988, UNE 23035-1:2003,
UNE
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003:
- Les sortides de recinte, un senyal amb el rètol "SORTIDA".
- Senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació.
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- Senyals dels recorreguts d'evacuació en els punts que hi hagi alternatives que puguin induir a
error.
- Les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en l'evacuació es disposarà el senyal
amb el rètol "Sense sortida", mai col·locades en les fulles de les portes.
La mida dels senyals haurà de correspondre, en funció de la distància d'observació del senyal:
- 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m
- 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m
- 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m
Haurà de realitzar manteniment dels senyals acord amb el que estableix la norma UNE 230353:2003.

COMPARTIMENTACIÓ I RESISTÈNCIA AL FOC
Es mantindrà RF les parets de la sala actual que actualment ho és i es farà RF 90 la nova
divisoria entre les noves sales de Laboratori i Congeladors.
El pas de les instal·lacions a través d’aquest sector d’incendis es realitzarà d’acord amb
l’especificat al punt 3 del DB-SI1.

4.6
4.6.1

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Descripció de la instal·lació

La zona a reformar es divideix en 2 espais, amb requeriments i característiques ben
diferenciades:
Laboratori
La climatització en el Laboratori es manté amb l’actual unitat tipus fancoil. En aquesta zona
simplement es reformaran els conductes i reubicaran els difusors i reixes de retorn.
L’aire de retorn a la màquina del Laborarori es realitza de forma conduïda a través de reixes
d’alumini d’aletes horitzontals fixes, situades en els diferents espais al fals sostre.
Sala de Congeladors
S'instal·larà un nou fancoil de 16,6 kW per a la climatització de la Sala de congeladors.
El subministramet d’aigua freda i calenta per la climatització es farà de la xarxa existent a l’edifici,
segons s’indica al plànols..
La distribució de l’aire serà mitjançant conductes rectangulars de planxa d’acer galvanitzat, amb
unió per marc, i juntes segellades per les dues Sales. L’aïllament de conductes serà mitjançant
manta de fibra de vidre de 50 mm. de gruix recoberta per alumini, malla de vidre tèxtil i paper
Kraft, actuant el recobriment exterior com a barrera de vapor. Els conductes estan dimensionats
de forma que el aire circuli i es descarregui a baixa velocitat.
Els difusors es connectaran a la xarxa de conductes rectangulars mitjançant conductes circulars
flexible.
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El cabal d’aire de renovació de lserà extret a l’exterior per un ventilador de mitja pressió instal·lat
al sostre directament des del conducte de retorn. L’aportació d’aire net al sistema es realitza a
través de conducte existent a l’edifici, amb una comporta de regulació. A aquests cabals s’ha
d’afegir aquell aire que entra per infiltració a través de portes i tancaments, motivat per les
sobrepressions i depressions dels espais.
Tota la instal.lació de fancoil, conductes i difusors serà vista penjada del forjat del sostre.
A la sala de Congeladors es realitzarà l’extacció d’aire a l’exterior per un ventilador de mitja
pressió instal·lat al sostre directament des del conducte de retorn, com s’indica als plànols.
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Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis.

Pel que fa a la sectorització de la Sala es complirà amb tot el descrit al punt 3 del DB-SI1.
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d'incendis s'ha de mantenir en
els punts en els quals aquests elements són travessats per elements de les instal·lacions, tals
com cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc., excloses les penetracions la
secció de pas no excedeixi de 50 cm².
Per a això i en el cas de la instal·lació de climatització i/o ventilació es disposarà un element que,
en cas d'incendi, obturi automàticament la secció de pas i garanteixi en aquest punt una
resistència al foc almenys igual a la de l'element travessat, es a dir EI90, per exemple una
comporta tallafocs automàtica EI90 o un dispositiu intumescent d'obturació.
4.6.3

Dades de partida

Coeficients globals de transmissió de calor
Els tancaments del edifici ofereixen els següents valors de transmissió de calor utilitzats en els
diferents càlculs.
Mur exterior
Paret interior
Vidre exterior S
Sostre entre pisos
Terra entre pisos
Sostre

1,50
1,60
2,2
1
1
0,8

kcal/h ºC.m2
kcal/h ºC.m2
kcal/h ºC.m2, amb filtre solar d’ef. 50%
kcal/h ºC.m2
kcal/h ºC.m2
kcal/h ºC.m2

A aquests valors se li afegiran coeficients reguladors tals com factor d’ombra en els vidres,
orientació en parets, les diferents temperatures segons la seva ubicació, la relació amb l’exterior,
etc...
Condicions exteriors de càlcul
En aplicació de la norma UNE 100.014 i informació local, es prenen les següents temperatures i
humitats exteriors:
ESTIU :
Temperatura
31 ºC
Humitat relativa
68 %
HIVERN:
Temperatura
2 ºC
Humitat relativa
55 %
Oscil·lació mitjana diària estimada
8ºC
Situació de l’edifici.
Coordenades terrestres
N 41º 23’ 06’’
E 2º 11’ 40’’
Altitud sobre el nivell del mar 7 m
Condicions interiors de càlcul
ESTIU :
HIVERN:

Temperatura
Humitat relativa
Temperatura
Humitat relativa

23 ºC
55 %
21 ºC
40 %
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Il·luminació
L’aportació de calor mínima a l’estiu en concepte d’il·luminació s’ha calculat en funció de les
lluminàries instal·lades a cadascun dels locals.
Aportacions de calor per equips
Aquestes aportacions tèrmiques representen molt mes de la meitat dels totals, a causa de la
gran quantitat d’equips instal·lats a la Sala de Congeladors.
Potencia elèctrica instal.lada: 5 unitats de 3000W: total 15.000W
Ocupació
L’ocupació nominal de cada zona a efectes de climatització i ventilació es la següent:
Laboratori:
Sala congeladors:

3
0

Aire exterior mínim
Als Laboratoris i Sala de Congeladors la qualitat d’ aire interior que li correspon es IDA 1,
segons ITE 1.1.4.2.3.
En aplicació a la normativa vigent, no es permès fumar en els espais interiors. L’ activitat
metabòlica de les persones que visiten es considera de 1,2 met i la producció de substàncies
contaminants baixa. L’aportació d’aire es troba en l’ apartat de càlculs.
A l’apartat de càlculs es poden veure els càlculs i desglossament d’ aquestes dades.

OCUPACIÓ
persones
Laboratori
3
Sala Congeladors 0
SALA

criteri
l/s·psna
20
20

CABAL ADOPTAT
l/s
60
0

La ventilació de les sales es fa mitjançant uns conductes d'aire primari existents en l'edifici que
aportaran l'aire exterior a la tornada dels fancoils.
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Càrregues tèrmiques.

Per a la realització del càlcul de les necessitats tèrmiques del local s'ha emprat el programa
informàtic de la signatura Carrier, denominat: "hourly Anàlisi Program v.4.80".
Com a condicions internes i externes de càlcul s'han escollit les anteriorment descrites en aquest
projecte.
A l'annex de càlculs figuren els fulls justificatius d'aquests càlculs.
C.
Refrigeració C.
Refrigeració C.
Total (Kw)
Sensible (Kw)
(Kw)
Laboratori
Sala Congeladors

4.6.5

11,9

9,2

2,4

17,3

17,3

0,7

calefacció

Equips de producció.

Els equips de producció, son els propis de l’edifici (instal·lació centralitzada), que produeixen
l’aigua freda i calenta que alimenten els climatitzadors.
4.6.6

Climatització Sala Congeladors.

Per a la climatització de la sala de congeladors s'instal·larà un fancoil de la marca Servoclima
model CHI-40 o tècnicament equivalent, amb una potència frigorífica de 30,8kW total, 16,1kW
sensible i 33,07Kw de potencia calorifica per a instal·lació a 4 tubs.
La climatització dels laboratoris conserva l'existent, un fancoil de la marca Servoclima model
CHI-30 amb una potencia frigorífica de 16,67kW total, 10,37kW sensible i 25,5 kW de potencia
calorífica.
4.6.7

Extracció.

A la sala de Congeladors la extracció d’aire es durà a terme a través d’un ventilador de mitja
pressió instal·lat directament des del conducte de retorn.
S’aprofitarà el ventilador existent S&P model TD1300/250.
4.6.8

Xarxes de canonades.

Aigua calenta
La canonada d'aigua calenta es farà connectant a les canonades existents a la sala, des de la
canonada de distribució de la sala fins a les unitats terminals.
Aigua freda
La canonada d’aigua freda es faran connectant a les canonades existents a la sala, des de la
canonada de distribució de la sala fins a les unitats terminals.
S'hauran de posar les vàlvules de bola i d'equilibrat representades en plànols i en projecte.
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Aïllaments
Els conductes i accessoris de la xarxa d'impulsió d'aire disposaran d'un aïllament tèrmic suficient
perquè la pèrdua de calor no sigui major que el 4% de la potència que transporten i sempre que
sigui suficient per evitar condensacions.
Quan la potència tèrmica nominal a instal·lar de generació de calor o fred sigui menor o igual a
70 kW, són vàlids els gruixos mínims d'aïllament per a conductes i accessoris de la xarxa
d'impulsió d'aire de la taula del RITE. Per potència superior a 70 Kw es justificarà
documentalment que les pèrdues no són més grans que les indicades anteriorment.
S’ aïllaran tèrmicament totes les canonades i conductes que transportin fluids a temperatura:

4.6.9

Xarxes de conductes d’aire

Per al càlcul i dimensionat dels conductes, donada la simplicitat del sistema, s'ha seguit el
mètode de la pèrdua de càrrega constant.
La pèrdua de càrrega per fricció en els conductes, tant d'impulsió com de retorn, es manté al
voltant de 0,1 mm.c.d.a./m.l.
Les xarxes de retorn s'han d'aïllar quan discorrin per l'exterior de l'edifici i en interiors, quan l'aire
estigui a temperatura menor que la de rosada de l'ambient o quan el conducte passi a través de
locals no condicionats.
4.6.10 Difusió
Per la sala de Laboratori es situaran en el fals sostre, segons s’indica en el plànol, i seran del
tipus rotacional de sostre tipus placa de 600x600 de 24 ranures aletes orientables
individidualment, amb Plenuum de connexió horitzontal, lacat en blanc RAL 9010, marca Koolair
o similar, model DF-RO-2460.
El flux d’aire serà turbulent.
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En fase posada en marxa s’ajustaran els cabals necessaris a cadascuna de les unitats segons el
plànol d'esquema de principi de climatització.
El retorn serà amb reixes rectangulars d’alumini.
4.6.11 Control
Per al control del sistema de climatització de la sala de robots, s’emprarà el sistema centralitzat
TREND CONTROLLI de l’edifici. Caldrà afegir els punts de control necessaris per al control de
les pressions a sala, consistents en una sonda de pressió a cada espai, i un actuador
proporcional de comporta al conducte de retorn de cada zona.
4.6.12 Justificacions reglamentaries
Justificació potència específica ventiladors
L’eficiència energètica dels ventiladors d’impulsió d’aire de les unitats climatitzadores s’assegura
al seleccionar-los el fabricant de l’ equip a rendiment màxim per les condicions calculades de
funcionament.
Recuperació d’energia aire exterior
Com que el cabal d’aire exterior per a l’actuació afectada es inferior a 1800 m3/h no es necessari
implementar un sistema de recuperació de calor en compliment del RITE.
Justificació exigències de seguretat
Les unitats climatitzadora i extractora s’instal·laran a la sala de maquines amb espai suficient per
la seva accessibilitat.
Els aparells tindran marcatge CE. El fabricant tindrà el registre de pressió i d’ estanquitat de les
màquines.
Les canonades de ferro DIN 2440, tindran l’ espessor suficient per suportar la pressió màxima de
la xarxa d’aigua.
El dimensionat de les canonades s’ha realitzen d’ acord amb les indicacions del fabricant dels
equips.
Els conductes d’ aire compleixen amb les exigències de les normes UNE en quant a qualitat de
materials i fabricació. La velocitat i pressió màximes admissibles compliran així mateix amb les
esmentades normes.
4.7

GASOS TÈCNICS

Els Laboratoris disposen actualment de subministrament de gasos tècnics: aire comprimit, CO2 i
buit. En els laboratoris es reubicaràn les preses de gasos CO2 i buit segons indicacions dels
plànols. La reforma partirà de la instal·lació existent.
Per a la Sala de Congeladors també es disposen de gasos tècnics. Es desmuntaran totes les
preses de la sala i es deixaran les canonades segellades al sostre.
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INSTAL.LACIÓ DE GAS

Els Laboratoris disposen actualment de subministrament de gas, que es troba segellada.
S’instal.laran noves canonades a sala de Laboratoris fins els punts d’utilització segons
indicacions dels plànols. La reforma partirà de la instal·lació existent.
S’instal.larà vàlvula de bola i electrovàlvula de tall de gas conectada a la alarma de detecció de
gas al punt deconnexió existent.
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

5.1

RESUM DE PRESSUPOST
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PLÀNOLS ARQUITECTURA
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07

ESTAT ACTUAL - PLANTA
ESTAT ACTUAL - ALÇADA SOSTRES
ESTAT REFORMAT - PLANTA
ENDERROCS
ESTAT REFORMAT – NOVA CONSTRUCCIÓ
ESTAT REFORMAT-REVESTIMENTS
ESTAT REFORMAT – SOSTRES

PLÀNOLS INSTAL·LACIONS
I-00.01 COORDINACIO D'INSTAL·LACIONS A SOSTRE
I-01.01 ELECTRICITAT – ENLLUMENAT
I-01.02 ELECTRICITAT – FORÇA, VEU I DADES
I-01.01.1 ESQUEMES MULTIFILARS QL.SC SUBMINISTRAM. NORMAL
I-01.01.2 ESQUEMES MULTIFILARS QL.SC SUBMINISTRAM. PREFERENT
I-01.01.3 ESQUEMES MULTIFILARS QL.SC SUBMINISTRAM. SAI
I-01.02.1 ESQUEMES MULTIFILARS QL.CORE M. SUBMINISTRAM. NORMAL
I-01.02.2 ESQUEMES MULTIFILARS QL.CORE M. SUBMINISTRAM. PREFERENT
I-01.02.3 ESQUEMES MULTIFILARS QL. CORE M. SUBMINISTRAM.PREFERENT
I.01.02.4 ESQUEMES MULTIFILARS QL. CORE M. SUBMINISTRAM.SAI
I-02.01 HVAC
I-02.02 HVAC-CANONADES
I-02.03 HVAC – CONDUCTES I DIFUSIÓ
I-02.04 HVAC – CONDUCTES I CANONADES
I-03.01 FONTANERIA I SANEJAMENT
I-03.02 GASOS TÈCNICS
I-04.01 SEGURETAT INCENDI - INSTAL·LACIONS I EVACUACIÓ
PLÀNOLS SEGURETAT I SALUT
SS-01.01 ESTUDI SEGURETAT I SALUT

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

LABORATORI 559 I CONGELADORS CRG

CRG
ngitecsa
Avda, Montevideo, 65 4t-1a
engitecsa@engitecsa.com
www.engitecsa.com

08340 Vilassar de Mar
Tel: 93.411.88.51

Centre for Genomic Regulation
Edifici PRBB
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

LABORATORI 559 I CONGELADORS. CRG

CRG
ngitecsa
Avda, Montevideo, 65 4t-1a
engitecsa@engitecsa.com
www.engitecsa.com

08340 Vilassar de Mar
Tel: 93.411.88.51

Centre for Genomic Regulation
Edifici PRBB
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

LABORATORI 559 i CONGELADORS. CRG

CRG
ngitecsa
Avda, Montevideo, 65 4t-1a
engitecsa@engitecsa.com
www.engitecsa.com

08340 Vilassar de Mar
Tel: 93.411.88.51

Centre for Genomic Regulation
Edifici PRBB
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

LABORATORI 559 I CONGELADORS. CRG

CRG
ngitecsa
Avda, Montevideo, 65 4t-1a
engitecsa@engitecsa.com
www.engitecsa.com

08340 Vilassar de Mar
Tel: 93.411.88.51

Centre for Genomic Regulation
Edifici PRBB
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

LABORATORI 559 I CONGELADORS. CRG

CRG
ngitecsa
Avda, Montevideo, 65 4t-1a
engitecsa@engitecsa.com
www.engitecsa.com

08340 Vilassar de Mar
Tel: 93.411.88.51

Centre for Genomic Regulation
Edifici PRBB
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

LABORATORI 559 I CONGELADORS. CRG

CRG
ngitecsa
Avda, Montevideo, 65 4t-1a
engitecsa@engitecsa.com
www.engitecsa.com

08340 Vilassar de Mar
Tel: 93.411.88.51

Centre for Genomic Regulation
Edifici PRBB
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

LABORATORI 559 I CONGELADORS. CRG

CRG
ngitecsa
Avda, Montevideo, 65 4t-1a
engitecsa@engitecsa.com
www.engitecsa.com

08340 Vilassar de Mar
Tel: 93.411.88.51

Centre for Genomic Regulation
Edifici PRBB
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

LABORATORI 559 I SALA CONGELADORS

CRG
ngitecsa
Avda, Montevideo, 65 4t-1a
engitecsa@engitecsa.com
www.engitecsa.com

08340 Vilassar de Mar
Tel: 93.411.88.51

Centre for Genomic Regulation
Edifici PRBB
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

LABORATORI 559 I SALA CONGELADORS

CRG
ngitecsa
Avda, Montevideo, 65 4t-1a
engitecsa@engitecsa.com
www.engitecsa.com

08340 Vilassar de Mar
Tel: 93.411.88.51

Centre for Genomic Regulation
Edifici PRBB
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

LABORATORI 559 I SALA CONGELADORS

CRG
ngitecsa
Avda, Montevideo, 65 4t-1a
engitecsa@engitecsa.com
www.engitecsa.com

08340 Vilassar de Mar
Tel: 93.411.88.51

Centre for Genomic Regulation
Edifici PRBB
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

MICROSCOPIA 2

NOTA:
R
S
T
N

S'APROFITARAN PROTECCIONS EXISTENTS I EVOLVENT DEL QUADRE EXISTENT
MICROSCOPIA 2

QL.SC
SUM NORM.

V (V)
P (W)
I (A)
Icc (kA)
Cdt(%)
S(mm2)
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MICROSCOPIA 2

NOTA:
R
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QL.SC
SUM PREF.

V (V)
P (W)
I (A)
Icc (kA)
Cdt(%)
S(mm2)
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MICROSCOPIA 2
NOTA:
R
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QL.SC
SUM SAI.

V (V)
P (W)
I (A)
Icc (kA)
Cdt(%)
S(mm2)
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QL.CORE MICROSCOPIA, S.NORMAL QUADRE MODIFICAT

R
S
T
N

QL.CORE M.
SUM NORM.

V (V)
P (W)
I (A)
Icc (kA)
Cdt(%)
S(mm2)
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QL.CORE MICROSCOPIA
S. PREFERENT. QUADRE MODIFICAT
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QL.CORE MICRSOSCOPIA SUBMINISTRE SAI. QUADRE MODIFICAT
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QL.CORE M.
SUM SAI.
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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DADES GENERALES

El present document té per objecte definir els criteris amb els que s’han de realitzar els treballs
en cadascuna de les instal·lacions que afecta el present projecte de la reforma i adequació lde la
Sala de Laboratoris 559 (WetLab) ,i Sala de Congeladors 567 de la Planta 5º del Centre de
Regulació Genòmica.
Està redactat per donar compliment al “Real Decreto 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Ubicació
Titular:
Domicili:

Centre de Regulació Genòmica
Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona

Dades de l’obra
Dades del titular.
Promotor:
Peticionari:
Domicili social :
Emplaçament:

Centre Regulació Genòmica
Centre Regulació Genòmica
Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona
Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona

Ús a que es destina:

Laboratoris y Sala de Congeladors

Descripció de l’obra
El present projecte té com a objecte la reforma de les instal·lacions de climatització, baixa tensió,
aigua, PCI, comunicacions i arquitectura. Implica, per tant, els treballs habituals hidràulics i
d’electricitat i canalitzacions de xapa i tub metàl·lic.
Instal·lacions especials existents en el CRG
No existeix cap instal·lació existent especial. Totes les instal·lacions existents, de climatització,
de electricitat i gas es desmuntaran.
Dates d’intervenció
Les dates d’intervenció es decidiran conjuntament entre la Propietat, el Promotor i l’Empresa
Contractista. La duració dels treballs serà d’aproximadament dos mesos des de la data d’inici.
2.

PROCEDIMENT, EQUIPS TÈCNICS I MEDIS AUXILIARS
2.1 Procediments
El procediment bàsic d’execució serà el següent:
1. Desmuntatge de les instal·lacions existents i enderroc de les particions, sostres i
terres.
2. Construcció de la nova distribució. Aixecament de paraments verticals i del terra
tècnic.
3. Muntatge de totes les noves instal·lacions.
4. Muntatge del nou cel ras i revestiment de paraments verticals i terra tècnic.
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2.3 Medis Auxiliars
A continuació es relacionen els medis auxiliars que es faran servir a l’obra:
EINES:
Es faran servir eines habituals de obra per els treballs anteriorment descrits.
BASTIDES:
La distància entre suports no pot sobrepassar els 3.5m.
ESCALES DE MÀ:
Sabates

antilliscants.

Han

de

sobrepassar

en

1

m

l'altura

a

salvar.

Separació de la paret a la base =  de l'altura total.
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:
Quadre general en caixa estanca de doble aïllament, situat a >h 1m:
- diferencials de 0,3A en línies de màquines i força.
- diferencials de 0,03A en línies d'enllumenat a tensió > 24V.
- magnetotérmic general omnipolar accessible des de l'exterior.
- magnetotérmics en línies de màquines, preses de cte. i enllumenat.
La instal·lació de cables serà aèria des de la sortida del quadre.
La posada a terra (cas de no utilitzar la de l'edifici) serà < 80 ohms.
3.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE ES PUGUIN EVITAR
A continuació, s’inclouen els riscos laborals que poden presentar-se en l'obra i que
poden ser totalment evitats mitjançant l'adopció de les mesures tècniques indicades:
LINIES ELÈCTRIQUES
S’ha d’assegurar el tall del fluid fins a la zona de treball.
INSTAL·LACIONS EXISTENTS
S’han de neutralitza i preveure les instal·lacions existents.

4.

RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PUGUIN ELIMINAR
Aquest apartat conté la identificació dels riscos laborals que no poden ser completament
evitats, i les mesures preventives i proteccions tècniques que hauran d'adoptar-se per al
control i la reducció d'aquest tipus de riscos.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra
establertes en l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a
continuació els riscos particulars de distints treballs d’obra, considerant que alguns d’ells
poden donar-se durant tot el procés d’execució de l’obra o be ser aplicables a altres
treballs.
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S’haurà de tenir especial atenció als riscos més usuals en les obres, com per exemple
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, adoptant en cada moment la postura més
idònia segons el treball que es realitzi.
A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures
d’edificació veïnes i procurar minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Així mateix, els riscos relacionats han de tenir-se en compte en els previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Les empreses participants hauran d’indicar si utilitzaran vehicles e indicaran qualificació
del personal que tingui que conduir-los.
S’ha d’indicar el número, nombre i qualificació professional del personal que treballa en
la mateixa.
MITJANS i MAQUINÀRIA
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).
Riscos derivats del funcionament de grues.
Caiguda de la càrrega transportada.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
TREBALLS PREVIS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
ENDERROCS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Fallida de l'estructura.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Acumulació i baixada de runes.

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

PANELLATS, REVESTIMENTS i ACABATS
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços degudes a postures incorrectes.
Bolcada de piles de matèria.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques).
INSTAL·LACIONS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Sobreesforços per postures incorrectes.
Caigudes de pals i antenes.
5.

RELACIÓ DE TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
La relació següent conté els riscos especials, segons l’annex I del R.D.1627/1997
-

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

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS TÈCNIQUES
6.1 Mesures de prevenció i control
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons
la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
6.2 Mesures preventives del personal
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra.
Senyalització de les zones de perill.
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada,
blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases.
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules.
Utilització de calçat de seguretat.
Utilització de casc homologat.
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.
Utilització de mandils.
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
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6.3 Mesures de protecció a tercers
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
6.4 Instal·lació elèctrica
-

Els equips de protecció magnetotèrmics i diferencials, han d’estar en perfecte
estat així com els quadres de maniobra, mànegues i tot tipus d’utillatge elèctric,
per evitar corrent de defecte en la maquinària que es connecti.
Els quadres, endolls i preses de corrent han d’estar en perfecte estat, així com el
fet de no situar-se en zones mullades per evitar els contactes directes. Les
connexions guardaran les prescripcions de seguretat que siguin necessàries.
En ambients amb possibilitats d’explosions o que es puguin inflamar no es
podrà accedir amb conductors.
Tampoc es podrà accedir per arreglar maquinària amb tensió.

6.5 Maquinàries portàtils
-

Es disposarà de les normes del Reglament Electrotècnic en les màquines/eines,
per evitar contactes directes o indirectes.
Protegir la maquinària mitjançant protectors de forma que no es puguin enganxar
a zones de cos o roba.
Protegir les eines de tall amb protectors.
Proteccions personals amb finalitat d’evitar projeccions de partícules.
Es tallarà el subministrament a maquinaries per poder-les arreglar o conservarles i no es permetrà que se encenguin mentre estigui el personal.
Es marcarà el radio d’acció d’òrgans mòbils de forma que no existeixin contactes
amb les persones o amb altres maquinaries.
Utilització d’aigua en la producció de pols, quan les màquines siguin
compatibles.
Es protegirà al personal del so superior a l’admissible.
Es limitarà les vibracions
En contacte amb l’aigua , es protegirà al personal con proteccions individuals o
col·lectives segons sigui el treball.
Els productes abrasius es mantindran en llocs apropiats i el seu maneig es
realitzarà per part del personal especialitzat, segons normes homologades.
La utilització de maquinàries portàtils es realitzarà amb ventilació de 50 m 3/h.
com a mínim.
Per aquelles repercussions que puguin produir lesions es prendran les mesures
necessàries per limitar-les fins usos admissibles.
S’utilitzaran pantalles protectores quan es facin les soldadures per arc i
autògenes
S’utilitzaran mides col·lectives o individuals per evitar les caigudes del personal.

6.6 Mesures auxiliars
-

No s’emmagatzemarà en les bastides cap material d’acopi
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Es prendran les mesures preventives segons REBT per evitar en els mitjans
auxiliars electrocucions, ja sigui per contacte directe o indirecte.
En la utilització de mitjans auxiliars es compliran les normes del bon ús i
manteniment adequades. Es retiraran aquelles que no compleixin les condicions
d’estabilitat i resistència segons el cas.
Es prendran les mesures necessàries per assegurar que no es produeixin
enganxaments per bolcada, etc..

6.7 Demolicions
-

-

S’apuntalaran els edificis contigus quan per imperatiu d’estabilitat, sen podessin
derivar runes d’acord amb la naturalesa de l’edifici. Aquests apuntalaments es
determinaran per les condicions més pèssimes de l’estat de les càrregues i en
funció a l’apuntalament que s’hi hagi de col·locar.
Es valoraran les vibracions per tal de prendre mesures correctores i procedir a
l’apuntalament o canvi de maquinària segons el cas.
Es protegiran contra la caiguda violenta d’enderrocs les zones de permanència
de personal o vies públiques
Es marcarà la zona de manera que l’element enderrocat no produeixi
enganxaments.
Es regarà per evitar la pols patològica. En cas de pols important es prendran
mitjans alternatius.
S’evitarà acumular a la planta baixa grans enderrocs, de manera que es puguin
produir esforços laterals sobre parets adjacents. S’apuntalaran o es treuran els
enderrocs segons la seva quantitat.
Es prendran les mesures oportunes correctores per tal d’evitar danys en
instal·lacions públiques, bé per canvi de traçat com de pantalles o sistemes
d’enderroc adequats.
Es clausuraran o retiraran productes inflamables abans de començar l’enderroc
o la demolició.
En voladures, es realitzarà l’estudi escaient per tal de conèixer les vibracions
aeris que poden produir trencament de vidres.
S’analitzaran els components de bolcament de parts de l’obra per evitar cops.
S’evacuaran els enderrocs de manera que no vagin sobre la carregada.
El personal es protegirà d’asfíxia, tant per emanacions procedents de sitges
soterrades com per qualsevol altra emmagatzemada o per emanacions de
qualsevol tipus.
La maquinària portarà protectors per evitar tallar-se.

6.8 Mesures preventives de protecció contra-incendis
Es coloraran extintors contra incendis, A, B, C, D, E, en funció de les matèries o
materials que es puguin emmagatzemar i en una proporció de 1/500 m2
construïts com a mínim, 5 unitats, de manera que la seva situació ens permeti
una fàcil extinció.

7.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES DEL CRG
S’adjunten a continuació, les fitxes dels riscos i mesures preventives del CRG, consignes
d’emergencia i evacuació:

8.

DESCRICPIÓ DELS SERVEIS COMUNS
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8.1 Serveis Higiènics
D'acord amb l'apartat 15 de l'Annex 4 del RD 1627/1997, l'obra disposarà de serveis higiènics.
S’utilitzaran els lavabos i zones de descans, així com s’habilitarà un espai que es farà servir de
vestuari a la planta 5ena.
8.2 Primers auxilis i assistència sanitària
D'acord amb l'apartat A 3 de l'Annex 6 del RD 1627/1997, l'obra disposarà del material
de primers auxilis que s'indica a continuació:
- Una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, embena, esparadrap, apòsits adhesius, torniquet, antiespasmòdics, analgèsics, borsa
per a aigua o gel, termòmetre, tisores, xeringues d'un sol ús, pinces i guants d'un sol ús.
L'Assistència Primària (Urgències) se situa al CAP Barceloneta, 25, situat al carrer al Passeig
Marítim
Barceloneta,
25,
de
Barcelona.
El
telèfon
és
932213783.
L'Assistència Especialitzada (Hospital) se situa a l’Hospital del Mar, situat al carrer Passeig
Marítim Barceloneta de Barcelona 25-29. El telèfon és 93 483000.
9.

CONDICIONS DE L’ENTORN
L’obra es desenvolupa en un laboratori, que forma part d’un edifici de 6 plantes dedicat a
la investigació. L’edifici està actualment ocupat i en ús, i l’obra, es troba a un altell
completament aïllat i senyalitzat. Aquest local serà totalment independent i no accessible
als usuaris habituals de l’edifici i no influeix en l’activitat normal del personal habitual.

10.

NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició
de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD
1627/1997
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO
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noviembre

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)
RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 .
30 abril (BOE 01/05/98)
RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
Orden TIN/1071/2010
1/5/2010)

(BOE
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA
DISPOSICIONES
MÍNIMAS
EN
MATERIA
DE
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LOS LUGARES DE TRABAJO

RD
2177/2004, de 12 de
novembre
(BOE: 13/11/2004)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
MODIFICACIÓN DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN
LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD
Y
SALUD
EN
LAS
OBRAS
DE
CONSTRUCCIÓN
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)
RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

12

mayo

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997.
(BOE: 24/05/97)

12

mayo

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D.
773/1997.30
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE:
07/08/97)
transposició de la directiva
89/655/CEE
modifica i deroga alguns
capítols de la “ordenanza de
seguridad e higiene en el
trabajo”
(O. 09/03/1971)
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RD
485/1997.
(BOE: 23/04/97)

14

abril

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/97)
En el capítol 1 exclou les obres
de construcció, però el RD
1627/1997 l'esmenta en quant
a escales de mà. Modifica i
deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

RD 487/1997, de 14 DEabril
(BOE 23/04/97)

14

abril

mayo
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PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8
junio
(BOE: 21/06/01)
R.D
988/1998
(BOE: 03/06/98)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE
LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO,
LIMPIEZA
Y
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE
POBLADO
REGLAMENTO
OBRAS

DE

APARATOS

ELEVADORES

octubre

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre
de 1953 (BOE: 22/12/53) O.
23 septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de
1956
Derogat capítol III pel RD
2177/2004
O. de 28 de agosto de 1970.
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y
ANEXOS I Y II
(BOE:
05/09/70;
09/09/70)
correcció d'errades:
BOE:
17/10/70
O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

PARA

O. de 23 de mayo de 1977
(BOE:
14/06/77)
modificació:O. de 7 de marzo
dE 1981 (BOE: 14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN
REFERENTE
A
GRÚAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27
juny,
(BOE: 17/07/03).
vigent a
partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio
de 1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS
CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 31
octubre
(BOE: 07/11/84)

1984

NORMAS
COMPLEMENTARIAS
DEL
REGLAMENTO
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

O. de 7
enero
(BOE: 15/01/87)

1987
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN
OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE:
16
I
17/03/71)
correcció
d'errades
(BOE:
06/04/71) modificació: (BOE:
02/11/89)
derogats alguns
capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 I RD 1215/1997
O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS
PROTECTORES AUDITIVOS
PANTALLAS PARA SOLDADORES
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD
CALZADO
DE
MECÁNICOS

SEGURIDAD

CONTRA

RIESGOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

VIAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

DE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO
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11.
PLECS DE CONDICIONS PARTICULAR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I
SALUT
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT i SALUT
L’empresa constructora o instal·ladora per a la realització d’aquesta obra
disposarà d’assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut, propi o
contractat a l’efecte.
SERVEI MÈDIC
L’empresa constructora disposarà de servei mèdic propi o mancomunat.
VIGILANT DE SEGURETAT i SALUT
Es obligatori per aquesta obra el nomenament de vigilant de seguretat i salut.
Les seves funcions seran:
L’estricta observança de les disposicions legals sobre mesures de
seguretat
El compliment de l’estudi de Seguretat anotant-se les faltes de seguretat
que s’observin.
Informar al tècnic i a l’empresa instal·ladora de les accions preses sense tenir en
compte la seguretat requerida.
INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
Es disposa d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança
Genera l de Seguretat i Higiene en el Treball. La farmaciola obligatòria haurà de
tenir com a mínim els següents productes:
- Aigua oxigenada.
- Alcohol de 96º.
- Tintura de iode.
- Mercromina.
- Amoníac.
- Gasa esterilitzada.
- Cotó hidròfil.
- venda.
- Esparadrap.
- Antiespasmòdics.
- Analgèsic.
- Tònics per el cor d’urgència
- Torniquet.
- Bosses per aigua i gel.
- 4 guants esterilitzats.
- Xeringa d’un sol us.
- Agulles injectables d’un sol ús.
- Termòmetre clínic.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
Es reposarà immediatament el material exhaurit de la farmaciola, la qual es
revisarà mensualment.
INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR
Es disposarà en obra de vestidor, serveis higiènics i menjador, adequadament
dotats.
El vestidor comptarà amb armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
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Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa, amb aigua freda i calenta, per
a cada 10 treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, i disposarà de miralls
i calefacció.
El menjador comptarà amb taules, seients amb respatller, piques per a rentar
plats, escalfa menjars, calefacció i un recipient per deixalles.
Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es disposarà d’un treballador amb
la dedicació necessària.
En cas de que l’aigua no provingui d’una xarxa de subministrament reconeguda,
s’analitzarà periòdicament per tal de garantir-ne la potabilitat per al seu consum.
FORMACIÓ
Tot el personal rebrà al seu ingrés a l’obra una exposició detallada dels mètodes
de treball i dels riscs que comporten, juntament amb les mesures de seguretat
que s’hauran d’emprar.
Escollit el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers
auxilis, de manera que tots els espais d’obra disposin almenys d’un socorrista.
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
Tot el personal que comenci a treballar en la instal·lació haurà de passar un
reconeixement mèdic previ a l’inici, que haurà de ser repetit en el termini d’un
any.
S’haurà d’informar al personal de la instal·lació de l’emplaçament dels diferents
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals,
ambulatoris,...) on s’hagin de traslladar els accidentats pel seu ràpid i efectiu
tractament.
Es disposarà en obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, policia local,
... per a garantir un ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres
d’assistència.
És aconsellable que aquesta llista contingui també altres telèfons com són els de
bombers, companyia subministradora d’aigua, gas, electricitat, telèfon o
qualsevol altre que es pugui afectar durant l’execució de les instal·lacions.
PREVENCIÓ DE RISCS DAVANT DE TERCERS
Se senyalitzaran adequadament les zones de la instal·lació que puguin afectar la
via pública, així com els accessos i sortides de la mateixa.
Sempre que sigui imprescindible per a l’execució de les obres tallar la circulació
de vials públics, s’avisarà amb la suficient antelació als afectats, i se senyalitzarà
adequadament, prenent les mesures més oportunes per a cada cas concret.
El contractista, sots-contractista o industrials que intervinguin a la instal·lació
estaran coberts per les assegurances necessàries de danys a tercers que puguin
ocasionar el personal, vehicles o maquinària al seu càrrec.
PLA DE SEGURETAT
En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut, el contractista o constructor general
o principal de l’obra quedarà obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el
que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin en funció del seu propi
sistema d’execució d’obra, les previsions contingudes en l’estudi. En aquest pla
s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que l’Empresa
adjudicatària proposi amb la corresponent valoració econòmica de les mateixes.
Així mateix el Pla de Seguretat no suposarà una disminució en el referent als
sistemes de protecció adoptats, ni en el cas hipotètic d’una disminució del
pressupost.
En el cas de discrepància entre dos normes de seguretat s’aplicarà la que
representi per el treball una seguretat més gran.
En els casos i suposicions en els que el propietari de l’obra la realitza sense la
interposició del contractista o contractar-se l’execució d’una obra convenint que
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l’executant només realitzi el seu treball (art.1588 del Código Civil) li correspon al
propietari la responsabilitat d’elaboració del pla de forma directa o mitjançant un
tècnic amb titulació de grau superior o mig contractat a aquest efecte.
Les partides de proteccions col·lectives, com per exemple les bastides només es
podran certificar en l’estudi de Seguretat si no s’han inclòs en el pressupost
d’execució material de l’obra, entenent-se aquesta regla general
d’incompatibilitat de doble certificació entre el pressupost de l’obra i de l’estudi de
seguretat, en totes les partides.
12.

MESURAMENT I PRESSUPOST DELS ELEMENTS DE SEGURETAT PREVISTOS
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PLECS DE CONDICIONS PARTICULARS


Objecte del Plec de Condicions

La finalitat dels presents Plecs de Condicions Tècniques consisteix en la determinació i
definició dels conceptes que s’indiquen a continuació:
- Abast dels treballs a realitzar per l’Industrial i, per tant, plenament inclosos a la seva
Oferta.
- Materials complementaris per al perfecte acabat de la instal·lació, no relacionats
explícitament, ni en el Document d’amidaments i pressupost, ni als plànols, però que per la
seva lògica aplicació quedaran inclosos, plenament, en el subministrament de l’Industrial.
- Qualitats, procediments i formes d’instal·lació dels diferents equips, dispositius i, en
general, elements primaris i auxiliars.
- Proves i assaigs parcials a realitzar durant el procés de muntatge. Proves i assaigs
finals, tant provisionals, com definitius, a realitzar durant les corresponents recepcions.
- Les garanties exigides en els materials, en el seu muntatge i en el seu funcionament
conjunt.


Conceptes Compresos

Es competència exclusiva dels Industrials i, per tant, queda totalment inclosa en el preu
ofertat, el subministrament de tots aquells elements i/o conceptes que siguin necessaris per al
perfecte acabat i posta a punt de les obres i instal·lacions, segons es descriguin a la memòria,
son representades als plànols, queden relacionades de manera bàsica en el document
d’Amidaments i pressupost i la qualitat i característiques de muntatge dels quals s’indiquen en
els Plecs de Condicions Tècniques.
Queda entès per tant, que els quatre Documents del Projecte, es a dir, Memòria,
Amidaments i Pressupost, Plànols i Plec de Condicions Tècniques formen tot un conjunt. Si fos
advertida o existís qualsevol discrepància entre aquests quatre documents, la seva interpretació
serà la que determini la Direcció d’Obra. Tret d’indicació contrària a l’Oferta, quedant
explícitament indicat al Contracte que, l’industrial, accepta aquest criteri i no podrà formular cap
mena de reclamació per motius d’omissions i/o discrepàncies entre qualsevol dels quatre
Documents que integren el Projecte.
Qualsevol exclusió, inclòs implícita o explícitament per l’Indstrial en la seva Oferta i que
difereixi dels conceptes exposats en els paràgrafs anteriors, no tindrà cap validesa, tret que en el
Contracte, de forma particular i explícita, es manifesti la corresponent exclusió.
Es responsabilitat de l’Industrial el compliment de tota normativa oficial vigent aplicable al
Projecte. Durant la realització del Projecte s’ha posat la disposició màxima per a complir amb tota
la normativa oficial vigent al respecte. No obstant, si en el mateix existissin conceptes que es
desviessin o no complissin les normatives, es obligació de l’Industrial comunicar-ho a la seva
Oferta i de la manera descrita més endavant. Queda, per tant, obligat l’Industrial a efectuar una
revisió del Projecte, previ a la presentació de la seva Oferta, tot indicant, expressament, a la
mateixa, qualsevol deficiència, o en cas contrari, la seva conformitat amb el Projecte en matèria
de compliment de tota la normativa oficial vigent aplicable.
L’Industrial efectuarà el pla de seguretat i el seguiment corresponent als seus treballs,
havent de disposar de tots els elements de seguretat, auxiliars i de control exigits per la
Legislació vigent, tot duent-se a lloc amb la deguda coordinació en relació a la resta de l’obra, pel
que serà preceptiva la comptabilitat i acceptació d’aquesta feina amb el pla de seguretat general
de l’obra i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb la conformitat de la Direcció Tècnica i el
Contractista general.
Queden inclosos també, com a part dels treballs de l’industrial, la preparació de tots els
plans d’obra, així com la gestió i preparació de tota la Documentació Tècnica necessària, inclòs
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el Visat i Legalitzat de Projectes i Certificats d’obra, així com la seva tramitació davant els
diferents Organismes Oficials, a l’objecte d’obtenir tots els permisos requerits d’acord a la
Legislació.
També queden incloses la realització de totes les proves de posta en marxa de les
instal·lacions, realitzades segons les indicacions de la Direcció d’Obra.
No es procedirà a efectuar la recepció provisional si tot lo anterior no estigués degudament
complimentat a satisfacció de la Direcció d’Obra.
Tanmateix, queden inclosos tots els treballs corresponents a la definició, coordinació i
instal·lació de totes les escomeses de serveis, tal com electricitat, aigua, gas, sanejament i altres
que poguessin requerir-se, ja sigui de forma provisional per a efectuar els muntatges en obra o
de forma definitiva per a satisfer les necessitats del Projecte. S’entén, per tant, que aquests
treballs queden plenament inclosos en l’Oferta de l’Industrial, tret que s’indiqui expressament el
contrari.
Queda, per tant, l’Industrial assabentat per aquest Plec de Condicions que es
responsabilitat seva la realització de les comprovacions indicades, previ a la presentació de
l’Oferta, així com la presentació a temps, mode i forma de tota la Documentació mencionada i la
consecució dels corresponents permisos. L’industrial, en cas de subcontractació, o l’Empresa
responsable de la seva contractació, no podran formular cap mena de reclamació respecte a
aquest concepte, ja sigui per omissió, desconeixement o qualsevol altre causa.


Conceptes no compresos

En general, només queden exclosos de realització per part de l’Industrial responsable de
les instal·lacions, els conceptes que responen a activitats de paleteria, tret que en els Documents
de Projecte s’indiqués expressament el contrari. Els conceptes exclosos son els que s’indiquen a
continuació.
- Bancades d’obra civil per a maquinaria.
- Protecció de canalitzacions que discorren pel terra. Aquesta protecció fa referència al
morter de ciment i sorra o formigó per a protegir les esmentades canalitzacions del trànsit de
l’obra. La protecció pròpia de la canalització queda inclosa en el subministrament.
- En general, qualsevol tipus de paleteria necessària per al muntatge de les instal·lacions.
En particular, l’obertura de regates per al pas de les instal·lacions i el posterior morter de
cobertura.
- Obertura de forats en terres, parets, forjats o altres elements d’obra civil o paleteria per a
la distribució de les diferents canalitzacions. Tanmateix, queda exclòs el corresponent
passamurs, marc, bastidor, etc. en els forats oberts. Es, en canvi, competència de l’instal·lador,
el subministrament del corresponent element a rebre a l’obra civil, ja sigui passamur, marc,
bastidor, etc. i la determinació precisa de dimensions i situació dels forats de la forma i manera
indicats més endavant. Tot això, en temps i mode compatibles amb l’execució de la paleteria, per
a evitar qualsevol tipus de modificació i/o ruptures posteriors. Els prejudicis derivats de qualsevol
omissió relativa a aquests treballs i accions serà repercutida directament a l’instal·lador.
- Suport d’instal·lacions, sempre i quan s’utilitzi, exclusivament, material de construcció.
Quan es pugui efectuar per qualsevol procediment mecànic, com trepants etc., serà sempre
competència de l’instal·lador. Els suports i el seu muntatge sempre serà competència de
l’Instal·lador.
- Magatzems, banys, etc., necessaris per a l’ús i conservació de materials dels Industrials
durant el desenvolupament dels muntatges.


Interpretació del Projecte

La interpretació del Projecte correspon en primer lloc a l’Enginyer (Enginyeria) Autor del
mateix, o en el seu defecte, a la persona que ostenti la Direcció d’Obra. S’entén com a Projecte
tots els documents que l’integren, es a dir, Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost i Plec de
Condicions Tècniques que per a qualsevol interpretació del Projecte per a qualsevol fi i, entre
altres, per a una aplicació de Contracte, ha d’atendre a les dues figures (Autor o Director),
anteriorment indicades.
Qualsevol delegació del Autor o Director del Projecte, a efectes d’interpretació del mateix,
haurà de realitzar-se per escrit i així sol·licitar-se per la persona o entitat interessada.
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Coordinació del Projecte

Serà responsabilitat exclusiva de l’Industrial la coordinació de les instal·lacions i obres de
la seva competència. L’Industrial posarà tots els mitjans tècnics i humans necessaris per a la
efectivitat conseqüent de dita coordinació, tant amb l’empresa Constructora, com amb els
diferents oficis o instal·ladors d’altres especialitats que concorrin en els muntatges de l’edifici. Per
tant, cada industrial queda obligat a coordinar els treballs de la seva competència amb la d’altres
oficis. S’entén per coordinació dels treballs la seva representació en plànols d’obra, realitzats per
l’Industrial a partir dels plànols del Projecte adaptats a les condicions reals d’obra i el seu
posteriorment muntatge, de forma ordenada, d’acord a aquests plans i demés Documents de
Projecte.
En aquells punts concurrents entre dos oficis o Industrials i que, per tant, pogués ser
conflictiva la delimitació de la frontera de treballs i responsabilitats corresponents a cadascun,
l’Industrial es remetrà al que figuri en el Projecte o, en el seu defecte, al que dictamini sobre el
particular la Direcció d’Obra. Queda, per tant, assabentat l’industrial que no podrà efectuar o
aplicar els seus criteris particulars al respecte.
Tots els treballs seran finalitzats de manera neta i estèticament amb harmonia dins els
acabats arquitectònics generals de l’edifici. Es posarà especial atenció als traçats de les xarxes i
suports, de manera que aquestes respectin les línies geomètriques i planimètriques dels terres,
sostres, fals sostres, parets i altres elements integrats a la construcció.
Tant els materials acopats, com els materials muntats, hauran de romandre protegits, a fi
d’evitar els mals ocasionats per aigua, brossa, substàncies químiques, mecàniques i, en general,
afectacions de construcció o altres oficis. Qualsevol material que sigui necessari subministrar per
a la protecció dels equips instal·lats, tal com plàstics, cartrons, cintes, malles, etc., queda
plenament inclòs en l’oferta de l’Industrial. La Direcció d’Obra es reserva el dret a refusar tot
material que pogués ser defectuós per qualsevol dels motius indicats.
Al finalitzar les feines, l’Industrial procedirà a una neteja a fons (eliminar pintura, taques de
guix, etc.) de tots els equips i materials de la seva competència, així com a la retirada del
material sobrant, retalls, deixalla, etc. Aquesta neteja fa referència a tots els elements muntats i a
qualsevol altre concepte relacionat amb la seva feina, no essent causa justificativa l’omissió de
l’anterior, l’afectació del treball d’altres oficis.


Modificacions del Projecte

Només podran ser admeses modificacions a l’indicat en els Documents de Projecte per
alguna de les causes que s’indiquen a continuació.
- Millores en la qualitat, quantitat o característiques de muntatge dels diferents
components de la instal·lació, sempre i quan no quedi afectat el pressupost o , en tot cas, sigui
disminuït, no repercutint, en cap cas, aquest canvi amb compensació d’altres materials.
- Modificacions en l’arquitectura de l’edifici i, conseqüentment, variació de la instal·lació
corresponent. En aquest cas, la variació de les instal·lacions serà exclusivament la que
defineixi la Direcció d’Obra o, en el seu cas, l’Instal·lador amb aprovació d’aquella. A
l’objecte de matisar aquest apartat, s’indica que pel terme modificacions s’entén
modificacions importants en la funció o conformació d’una determinada zona de l’edifici.
Les variacions motivades pels treballs de coordinació a l’obra, degudes al moviments
normals i ajustaments d’obra queden plenament incloses en el pressupost de
l’instal·lador, no podent-se formular cap mena de reclamació per aquest concepte.
Qualsevol altre modificació del Projecte, ja sigui en concepte d’interpretació del Projecte,
compliment de normativa o per ajustament d’obra, haurà d’atendre a allò indicat en els apartats
corresponents del Plec de Condicions Tècniques i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb el
consentiment exprés i per escrit del Autor del Projecte i/o de la Direcció d’Obra. Tota modificació
que no compleixi qualsevol d’aquest requisits mancarà de validesa.


Inspeccions

La Direcció d’Obra i/o Propietat podran sol·licitar qualsevol tipus de Certificació Tècnica de
materials i/o muntatges. Tanmateix, podran realitzar totes les revisions o inspeccions que
considerin oportunes, tant a l’edifici, com en els tallers, fàbriques, laboratoris o altres llocs, on
l’instal·lador es trobi realitzant els treballs corresponents a la instal·lació Les mencionades
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inspeccions poden ser totals o parcials, segons els criteris que dictamini al respecte la Direcció
d’Obra per a cada cas.


Qualitats

Qualsevol element, màquina, material i, en general, qualsevol concepte on pugui ser
definible una qualitat, aquesta serà la indicada en el Projecte, be determinada per una marca
comercial o per una especificació concreta. Si no estigués definida una qualitat, la Direcció
d’Obra podrà escollir la que correspongui en el mercat a nivells considerats similars als de la
resta de materials especificats en el Projecte. En aquest cas, l’Industrial queda obligat, per
aquest plec de Condicions Tècniques, a acceptar el material que li indiqui la Direcció d’Obra.
Si l’industrial proposés una qualitat similar a la especificada en el Projecte, correspon
exclusivament a la Direcció d’Obra definir si aquesta és o no similar. Per tant, tota marca o
qualitat que no sigui la específicament indicada en el Document d’Amidaments i Pressupost o en
qualsevol altre document del Projecte haurà de ser aprovada per escrit per la Direcció d’Obra
prèviament a la seva instal·lació, podent ser refusada, per tant, sense prejudici de cap tipus per
a la Propietat, si no fos complit el requisit.
Tots els materials i equips hauran de ser productes normalitzats de catàleg de Fabricants
dedicats amb regularitat a la fabricació dels corresponents materials o equips i hauran d’ésser de
primera qualitat i del més recent disseny del fabricant que compleixi amb els requisits d’aquestes
especificacions i la normativa vigent. Tret d’indicació expressa escrita en contrari per la Direcció
d’Obra, no s’acceptarà cap material i/o equip fabricat anterior a 9 mesos o més de la data de
Contracte del Instal·lador.
Tots els components principals dels equips hauran de portar el nom, la direcció del
fabricant i el model i número de sèrie en una placa fixada amb seguretat en un lloc visible. No
s’acceptarà la placa de l’agent distribuïdor. En aquells equips en els que es requereixi placa o
timbre autoritzats i/o col·locats per la Delegació d’Indústria o qualsevol altre Organisme Oficial,
serà competència exclusiva de l’Industrial procurar la corresponent placa i abonar qualsevol Dret
o Taxa exigible al respecte.
Durant la obra, l’Industrial queda obligat a presentar a la Direcció d’Obra quants materials
o mostres dels mateixos li siguin sol·licitats. En el cas de materials voluminosos, s’admetran
catàlegs que reflecteixin perfectament les característiques, acabat i composició dels materials
que es tracti.


Reglamentació d’Obligat Compliment

Amb total independència de les prescripcions indicades en els Documents del Projecte, es
prioritari per a l’Industrial el compliment de qualsevol Reglamentació d’obligat compliment que
afecti, directa o indirectament, a la seva instal·lació, ja sigui de caire nacional, autonòmic,
municipal, de la companyia o, en general, de qualsevol ens que pugui afectar a la posta en
marxa legal i necessària per a la consecució de les funcions previstes a l’edifici. El concepte de
compliment de normativa fa referència no només al compliment de tota normativa del propi equip
o instal·lació, sinó també al compliment de qualsevol normativa exigible durant el muntatge,
funcionament i/o sistema.
Es, per tant, competència, obligació i responsabilitat l’Industrial la prèvia revisió del
Projecte abans de la presentació de la seva Oferta i, un cop adjudicat el Contracte, abans de que
realitzi cap comanda, ni que executi cap muntatge. Aquesta segona revisió del Projecte, a
efectes de compliment de normativa, es requereix tant per si hagués hagut alguna modificació a
la normativa aplicable després de la presentació de l’Oferta, com si, amb motiu d’alguna
modificació rellevant sobre el projecte original, aquesta pogués contravenir qualsevol normativa
aplicable. Si això ocorregués, queda obligat l’Industrial a exposar-lo davant la Direcció Tècnica i
la Propietat. Aquesta comunicació haurà de ser realitzada per escrit i lliurada en mà a la Direcció
Tècnica de l’Obra.
Un cop iniciats els treballs o les comandes dels materials relatius a la instal·lació
contractada, qualsevol modificació que fos necessari realitzar per tal de complir amb la
normativa, ja fos per oblit, negligència, o per modificació de la mateixa, serà realitzat amb càrrec
total a l’Industrial i sense cap cost per a la Propietat o altres oficis o Contractistes, reservant-se
aquesta els Drets per reclamació de danys i perjudicis en la forma que es consideri afectada.
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Queda, per tant, l’Industrial assabentat per aquest Plec de Condicions que no podrà
justificar l’incompliment de normativa per identificació de projecte, ja sigui abans o després de
l’adjudicació del seu Contracte o per instruccions directes de la Direcció d’Obra i/o Propietat.


Documentació gràfica

A partir dels plànols del Projecte, es competència exclusiva l’Industrial preparar tots els
plànols d’execució de l’obra. Incloent-hi tant els plànols de coordinació, com els plànols de
muntatge necessaris, mostrant detalladament les característiques de construcció precises per al
correcte muntatge dels equips i xarxes per part dels muntadors, per al ple coneixement de la
Direcció D’Obra i dels diferents oficis i Empreses Constructores que concorrin per l’edificació.
Aquests plànols han de reflectir totes les instal·lacions i obres de paleteria en detall al complet,
així com la situació exacta de les bancades, ancoratges, forats, suports, etc. L’industrial queda
obligat a subministrar tots els plànols de detall, muntatge i plànols d’obra en general, que exigeixi
la Direcció d’Obra, quedant aquest treball plenament inclòs a l’oferta.
Aquests plànols d’obra han de realitzar-se paral·lelament al desenvolupament de l’obra i
previs al muntatge de les respectives instal·lacions, tot això dins dels terminis exigits per a no
entorpir el programa general de construcció i acabats, ja sigui per zones o bé general.
Independentment de l’anterior, l’Industrial haurà de marcar a l’obra els forats, passos, traçats i,
en general, totes aquelles senyalitzacions necessàries, tant per als seus muntadors, com per als
d’altres edificis o Empreses Constructores.
Segons s’ha indicat en l’apartat 1.2, tanmateix, competència de l’Industrial, la presentació
dels escrits, certificats, visats i plànols visats per el col·legi professional corresponent, per a la
Legalització de la instal·lació davant els diferents ens o organismes. Aquests plànols hauran de
coincidir sensiblement amb allò instal·lat a l’obra.
Així, al final de l’obra l’industrial queda obligat a lliurar els plànols de construcció i els
diferents esquemes de funcionament i connexionat necessaris per a que hi hagi una
determinació precisa de com és la instal·lació, tant en els seus elements vistos, com en els
elements ocults. El lliurament d’aquest document es considera imprescindible previ a la
realització de qualsevol recepció provisional de l’obra.
Qualsevol documentació gràfica generada per l’Industrial només tindrà validesa si queda
formalment acceptada i/o visada per la Direcció d’Obra, entenent que es una aprovació general i
no rellevarà de cap manera a l’Industrial de la responsabilitat d’errors i de la corresponent
necessitat de comprovació i adaptació dels plànols per la seva part, així com la reparació de
qualsevol muntatge incorrecte per aquest motiu.


Documentació final de l’obra

Previ a la recepció provisional de la obra, cada industrial queda obligat a presentar tota la
documentació de projecte, ja sigui de tipus legal i/o contractual, segons els documents de
projecte i conforme amb l’indicat en aquest Plec de Condicions. Com a part d’aquesta
documentació, s’inclou tota la documentació i certificats de tipus legal, requerits pels diferents
Organismes Oficials i Companyies Subministradores.
En particular, aquesta Documentació es refereix a:
- Certificats de cada instal·lació, presentats davant la Delegació del Ministeri d’Indústria i
Energia. Incloent-hi autoritzacions de subministrament, butlletins, etc.
- Ídem davant les Companyies Subministradores.
- Protocols de proves complets de les instal·lacions (original i copia).
- Manual d’instruccions (original i copia), incloent-hi fotocòpies del catàleg amb
instruccions tècniques de funcionament, manteniment i conservació de tots els equips de la
instal·lació.
- Proposta d’stock mínim de recanvis.
- Llibre oficial de manteniment legalitzat.
- Projecte actualitzat (original i copia).
- Llibre del edifici legalitat.
Com a part de la documentació que ha d’entregar l’industrial, durant i fins a la fi de l’obra,
queda inclosa tota informació relativa al Llibre de l’Edifici, d’acord a l’estipulat per la Llei i segons
es requereixi, en tot cas, la Direcció Facultativa. Aquesta documentació fa referència a plànols
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as-built, normes i instruccions de conservació i manteniment de les instal·lacions, definició de les
quantitats dels materials utilitzats, així com la seva garantia i relació de Subministradores i
normes d’actuació en cas de sinistre o situacions d’emergència.


Garanties

Tant els components de la obra, com de la instal·lació, com el seu muntatge i funcionalitat,
quedaran garantits pel temps indicat per la legislació vigent, a partir de la recepció provisional i,
en cap cas, aquesta garantia cedirà fins a la recepció definitiva. Es deixarà a criteri de la Direcció
d’Obra determinar davant un defecte de maquinaria la possibilitat de reparació o el canvi total de
la unitat.
Aquest concepte aplica a tots els components i materials de les instal·lacions, siguin
aquests els especificats, de mode concret, en els Documents de Projecte o els similars
acceptats.


Seguretat

Durant la realització de l’obra es tindrà present en tot moment el “Reglamento de
Seguridad e Higiene en el Trabajo” i, en general, amb totes aquelles normes i ordres
encaminades a proporcionar el més alt grau de seguretat, tant al personal, com al públic en
general.
L’Instal·lador efectuarà pel seu compte el pla de seguretat i el seguiment corresponent a
les seves feines, havent de disposar de tots els elements, auxiliars i de control exigits per la
legislació vigent. Tot això amb la deguda coordinació en relació a la resta de l’obra, pel que serà
preceptiva la compatibilitat i acceptació d’aquest treball amb el pla de seguretat general de l’obra
i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb la conformitat de la Direcció tècnica responsable en
l’obra d’aquesta matèria i el Contractista general. En qualsevol cas, queda assabentat
l’instal·lador, per aquest Plec de Condicions Tècniques, que es de la seva total responsabilitat
vigilar i controlar que es compleixen totes les mesures de seguretat descrites en el pla de
seguretat, així com les normes relatives a muntatges i d’altres indicades en aquest apartat.
L’Instal·lador col·locarà proteccions adequades en totes les parts mòbils dels equips i
maquinària, així com baranes rígides a totes les plataformes fixes i/o mòbils que instal·li per
sobre del terra, amb l’objectiu de facilitar la correcta realització de les obres de la seva
competència.
Tots els equips i aparells elèctrics utilitzats temporalment en l’obra seran instal·lats d’una
manera eficaç i segura i inclouran la seva corresponent connexió de posta a terra. Les
operacions de manteniment s’efectuaran de la mateixa manera. Les connexions a quadres
elèctrics provisionals es faran sempre amb clavilles, quedant prohibida la connexió amb born nu.


Materials complementaris compresos

Com a complement als conceptes generals compresos, indicats en les condicions generals
i, en general, en els Documents del Projecte, s’indiquen a continuació alguns punts particulars
concrets, exclusivament com exemple o aclariment per a l’Industrial, no significant que aquests
excloguin l’extensió o l’abast d’altres.
- Suports, perfils, estreps, cargols i, en general, elements de sustentació necessaris,
degudament protegits per pintures o tractaments electroquímics. Aquests materials seran d’acer
inoxidable quan s’instal·lin en ambients corrosius.
- Antivibradors coaxials de canonades, bases antivibratòries de maquinària i equips,
elements elàstics de suport, lones de conductes i, en general, tots aquells elements necessaris
per a l’eliminació de vibracions.
- Bancades metàl·liques, dilatadors de ressort, lires, unions flexibles i , en general, tots
aquells elements necessaris per a l’absorció de moviments tèrmics de la instal·lació per causa
pròpia o per dilatacions d’obra civil.
- Acoblaments elàstics de conductes i/o canonades en juntes de dilatació o escomeses a
maquinaria, equips o elements dinàmics.
- Proteccions de xarxes, equips i accessoris amb pintures antioxidants o anticorrosives,
tant per a intempèrie com per interiors. Enfundats plàstics termoadaptables per a canalitzacions
encastades i, en general, tots aquells elements de prevenció i protecció d’agressions externes.
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- Pintures i tractaments de terminació, tant d’equips, canalitzacions i accessoris.
- Acabats exteriors dels aïllaments per la seva protecció de la pluja, per acció solar, per
ambients corrosius, ambients bruts, etc.
- Gasos de soldadura, pastes, silicones i qualsevol element necessari per al correcte
muntatge, acabat i segellat.
- Per a l’instal·lador de climatització es consideren compreses les canalitzacions
elèctriques per maniobra, control, des de les borneres previstes a tal efecte en els quadres
elèctrics (és responsabilitat de l’Instal·lador el subministrament dels plànols d’enclavament
corresponents i la seva verificació funcional, encara que el muntatge s’hagi realitzat per altres
dins dels quadres elèctrics de força). Les qualitats d’aquestes canalitzacions seran les definides
en el Projecte o, en el seu defecte, seran d’acord a les contigües paral·leles quant existeixin o a
les adoptades en el muntatge elèctric.
- Maneguets passamurs, marcs, bastidors i bancades metàl·liques i, en general, tots
aquells elements necessaris de pas o recepció dels corresponents de la instal·lació.
- Proteccions acústiques i elements d’apantallament necessaris per a complir els nivells de
soroll, tant a l’interior com a l’exterior.
- Connectors, terminals de pressió, premses de sortida de caixes, quadres i canaletes i
demés accessoris i elements per al correcte muntatge de la instal·lació.
- Relés, contactors, transformadors i demés accessoris de maniobres i control incorporats
als quadres elèctrics, encara que afectin a altres instal·lacions. S’inclouen tots els elements
necessaris fins a la sortida.
- Guies en canalitzacions buides.
- Terminals de calorifugat en tubs d’escapament de grups electrògens i bombes dièsel.
- Reixes i elements per la ventilació, en general, de zones tècniques.
Queda entès per l’industrial que tots els materials, accessoris i equipament indicats en
aquest apartat queden plenament inclosos en el seu subministrament, amb independència que
siguin citats expressament en els documents del Projecte. Qualsevol omissió a aquest, per part
de l’industrial, haurà de ser inclòs expressament en la seva Oferta i, en el seu cas, acceptat i
reflectit en el corresponent Contracte.
Totes les unitats i, en particular, les relacionades amb la paleteria ( passamurs,
maneguets, forats, etc.) seran coordinades i efectuades en temps i mode compatible per evitar
qualsevol tipus de ruptura. Els perjudicis derivats de qualsevol omissió relativa a aquests treballs
i accions seran repercutits directament a l’industrial.


Estudi de les Instal·lacions Existents

Durant la preparació dels documents de Projecte s’ha fet un esforç especial per reflectir,
de manera precisa, l’abast de totes les sales i instal·lacions objecte de reforma i que
constitueixen l’abast del Projecte. No obstant, previ a la presentació d’ofertes, els ofertants
estudiaran detalladament les instal·lacions existents en la seva aplicació al Projecte, per a poder
conèixer l’estat actual de les instal·lacions en la seva aplicació al funcionament previst per tots i
cadascun dels components de la mateixa. Això requereix que els Industrials visitin l’edifici per a
familiaritzar-se amb l’estat de les seves instal·lacions, abans de presentar Oferta.
En cas d’advertir l’industrial qualsevol discrepància, ja sigui per motius de normativa, de
mal estat dels equips, impossibilitat de reutilització per al fi previst, necessitats de reposició, etc.,
deurà indicar-ho expressament en la seva Oferta. Tanmateix, deurà indicar qualsevol
discrepància respecte als criteris de muntatge i execució de les instal·lacions en obra, descrits en
el Projecte.
No s’admetran afegits, canvis o modificacions amb càrrec a la propietat, generats per
imprevistos imputables al incompliment d’aquest apartat, amb independència del que s’indiqui en
els plànols del Projecte.
A més, queda assabentat, per tant, l’industrial per aquest Plec de Condicions Tècniques,
que assumirà qualsevol responsabilitat sobre la reutilització del equipament i/o sistemes
proposats, tret indicació contrària en la seva Oferta.
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PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS
CONDICIONS GENERALS


Condicions generals

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les
especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En
aquells casos en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE.
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del
Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. Un cop adjudicada l’obra
definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa els
catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que s’hagin
d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. La Direcció
Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els que
no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o
dels terminis de garantia. El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de
manera que no alterin les seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves
formes o dimensions.


Proves i assajos de materials

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos
necessaris per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o
assajos es podran fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons
cregui convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves
s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director d’Obra designi. Qualsevol altra anàlisi que hagi
estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra.


Materials no consignats en el Projecte

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de
reunir les condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap
reclamació per les condicions que s’exigeixin.
CONDICIONS TÈCNIQUES SOBRE MATERIALS I PER UNITAT D’OBRA


Unitat de Tractament d’aire

"Unitat de tractament d'aire de la marca Servoclima, amb caixa de mescla de 2 comportes,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 1800 m3/h, estructura de metàl·lica d'alumini i
envoltant de doble panell doble de 50 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, i juntes
EPDM. Configuració horitzontal, amb les seccions següents:
- Caixa de mescla de 2 comportes per motoritzar.
- Secció de filtració amb filtrefiltre pla de fibra sintètica amb marc de cartró. Eficacia G4 ≥ 90%
gravimètric.Preses de presió instal·lades
- Bateria de fred de tub de coure amb aletes d'alumini de 10 kW en refrigeració (aire (24°/ 58%)
aigua (7°/12°). Inclou separador de gotei i safata de condenssats.
- Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 3 kW en calefacció (aire (19°/ 50%)
aigua (80°/70°)).
- Secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug. 400v 50Hz. 7,5 kW. Punt de treball 1.805
m3/h. Pressió disponible per a conductes 650 Pa.
- Secció de filtració amb filtre de bossa rígida de paper plegat classe F-9 Eficacia ≥ 95%
opacimètric.Preses de presió instal·lades
A ensamblar en sala de maquines, per impossibilitat d'acces de l'equip muntat.
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Les centrals són conformes a la norma Europea EN 1886 existent, amb prestacions
certificades per l'organisme europeu Eurovent.


Adhesiu d’Aplicació Unilateral

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
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
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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%
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.
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
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Tijes cilíndriques

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície
una hèlice contínua.
S'han considerat els següents tipus:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: ≥ 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: ≥ 98,5%
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Tacs

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

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 28

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Abraçadores

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’ acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per
forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impacte) amb doble tanca superior i base amb forat
roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas
roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L’abraçadora
isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de les
parts, mentre que l’altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar
part de la pròpia abraçadora. Ha d’anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós
extrems que subjecta a l’abraç adora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un
cargol amb cap. També s’admet la fixació al parament encaixant l’abraçadora en una regleta de
suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els
elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha
de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plaques de guix

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert
amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l’ànima millorada a altes
temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a
normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
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- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs
exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d’exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: ≤ 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència a l’impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal ≥ 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a 0,1
mm)
- Rectitud d’arestes: < 2,5 mm/m d’amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l’afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l’afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d’absorció d’aigua superficial: ≤ 180 g/m2
- Capacitat d’absorció d’aigua total:
- Plaques tipus H1: ≤ 5%
- Plaques tipus H2: ≤ 10%
- Plaques tipus H3: ≤ 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l’aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma
EN 13165
- Aïllament d’escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 31

Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s’obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i
s’expresarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): ≤ 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS
SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520 )
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant ( UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina
de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
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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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico
acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS
SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos
secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures
de fusta per a sostres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreç a declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la
norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per
als transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Placa de yeso laminada”
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- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a
l’etiqueta que l’acompanya, a l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l’
enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Transformado de placa de yeso laminado”
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s’utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d’acord amb
EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de
designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció , en referència a l’aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del
CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que
arribin a l’obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d’alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d’aigua (plaques amb làmina d’alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
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- Angles
- Rectitud d’arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del
fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el
doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del
Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a
les especificacions exigides.


Perfils de planxa d’acer per tancaments de cartró-guix

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contí nua per a suport de
tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin
pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfí cie i no ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna
de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L ≤ 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L ≤ 5 000 mm: ± 4 mm
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- L ≥ 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l’ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l’ala i l’anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície
plana l’extrem no travat del perfil)
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i
protegits de la brutícia i d'impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a
mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del
CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció , en referència a l’aspecte i característiques
geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Gruix del recobriment
- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del
fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el
doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.


Feltre llana mineral de vidre per aïllaments

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i
paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): ≥ 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): ≤ 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Variació relativa planor: ≤ 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el doble
del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
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- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): ≥ Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): ≥ Nivell declarat pel fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): ≥ Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): ≤ Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: ≤ 1,0 kg/m2
- A llarg termini: ≤ 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806): ≤ valor declarat pel fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806): ≥ valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): ≤ Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies
del gruix en funció de la classe declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: ≤ 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en
paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
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CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben
visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB
HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats
evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del
CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o
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autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi
de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al
100% del subministrament.


Placa de llana mineral de roca per aïllaments

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escò ria 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.
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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 (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Variació relativa planor: ≤ 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608 ): Suficient per a suportar el doble
del pes de l’element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): ≥ Nivell declarat 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 per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: ≤ 1,0 kg/m2
- A llarg termini: ≤ 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ aigua (EN 12806): ≤ valor declarat 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 les toleràncies
del gruix en funció de la classe declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat 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
- 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
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en
paquets, en el cas d’elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben
visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable,
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB
HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
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- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats
evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del
CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l’obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d’identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracterí
stiques geomètriques següents (UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment
en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al
100% del subministrament.


Masilla per segellat de plaques de guix laminat

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.
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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 d’assecat
│ Pasta d’adormiment
│
│
│(en pols o llesta per l’ús)│
(Només en pols)
│
│────────────────────────│───────────────────────────│───────────────────────│
│Pasta de farcit
│
1A
│
1B
│
│Pasta d’acabat
│
2A
│
2B
│
│Compost mixt
│
3A
│
3B
│
│Pasta sense cinta
│
4A
│
4B
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│ Penetració a
│Fluència a 60°C │Adherència
│
│ Tipus │Densitat │25°C,150g i 5s │UNE 104-281(6-3)│5 cicles a -18°C│
│massilla │(g/cm3) │UNE 104-281(1-4)│
(mm)
│UNE 104-281(4-4)│
│
│
│
(mm)
│
│
│
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────────│
│Cautxú
│1,35-1,5 │
≤ 23,5
│
≤ 5
│ Ha de complir │
│asfalt
│(a 25°C) │
│
│
│
│Asfàltica│ 1,35
│
≤ 9
│
≤ 5
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS,
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps
màxim d'emmagatzematge sis mesos.
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.
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MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la
compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA 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.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
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
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent
on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament,
es realitzaran els assaigs d’identificació següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
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- Assaig d’adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d’
acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
MASSILLA ASFÀLTICA:
No s’acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats
compleixin les especificacions.


Materials per junts i segellats

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellarse correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: ≥ 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària: <2,5%
Resistència al trencament: ≥ 4,0 N per mm d’amplària
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc
sec. S'ha de protegir de les gelades.
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CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Producte
│
Ús previst
│ Característiques │ Sistema │
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a tots els usos
│ Reacció al foc │
3/4
│
│Material per a
│que estiguin sotmesos
│──────────────────│───────────│
│junts de plaques │a reglamentació de foc
│
Altres
│
4
│
│guix laminat
│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a situacions i usos no │
Tots
│
4
│
│
│contemplats anteriorment
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració 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
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.


Placa metàl·lica per cel ras registrable

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa o banda metàl·lica amb component de millora acústica incorporat o sense, per a utilitzar en
cel ras registrable.
S’han considerat els materials següents:
- Placa d’acer galvanitzat prelacat
- Placa d’acer electrogalvanitzat postlacat
- Placa d’alumini
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Placa llisa
- Placa perforada
- Placa microperforada
- Placa extra-microperforada
- Placa tipus reixeta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
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Ha de tenir la secció indicada per la DT i ha de ser compatible amb els elements de suport
previstos.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.
Diàmetre de les perforacions:
- Placa perforada: 2,5 mm
- Placa microperforada: 1,5 mm
- Placa extra-microperforada: 0,7 mm
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 al foc (UNE-EN 13501-2)
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Contingut d’amiant (UNE-EN 13964): Sense amiant
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964): Ha de complir
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964): Ha de complir
Toleràncies:
- Llargària:
- Placa de llargària ≥ 1000 mm: -0,4 mm/m
- Placa de llargària < 1000 mm: -0,3 mm
- Amplària: -0,4 mm
- Ortogonalitat:
- Amplària de placa ≤ 625 mm: ± 0,5 mm
- Amplària de placa > 625 mm ≤ 1250 mm: ± 0,6 mm
- Profunditat de topalls / suports : ± 0,3 mm (mesurada en la vora tallada de la placa)
- Planor: Ha de complir les toleràncies definides a la taula 4 (UNE-EN 13964)
- Diàmetre de les perforacions: ± 0,1 mm
- Distància entre els eixos de les perforacions: ± 0,1 mm
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: embalades en caixes.
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana,
protegides de la intempèrie i dels impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el
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subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i
capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant, logotip o marca d’identificació
- Número i any de la Norma Europea del material
- Símbols corresponents al tipus i dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la següent informació:
- Valors declarats de les característiques exigides
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del
CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció , en referència a l’aspecte i característiques
geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d' un
mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques
geomètriques següents:
- Amplària
- Llargària
- Gruix
- Planor
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- Rectitud d’arestes
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s’autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, es farà una sèrie completa d’assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del
contractista.
- Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix
lot.
- Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.
Control geomètric:
- Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix
lot.
- Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris.


Perfils de suport del cel ras

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l’ entramat de suport de les peces del
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l’entramat de l’estructura de l’edifici, les fixacio
ns per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l’estructura del cel ras estan regulades per la
norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d’un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia
de Document de Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L’entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La
distancia entre eixos dels perfil s, el sistema de fixació d’aquests, la separació d’elements de
suspensió, l’amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de
protecció i acabat, el sistema de immobilització horit zontal, etc. han de ser els indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d’exposició d’acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964
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.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el
subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i
capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l’any d’aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el nú mero/data o
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials
amb deficiències a la documentació de marcatge CE.
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Lloseta de PVC

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rotlle o lloseta de revestiment multicapa format per una capa vinílica plastificada, associada a
una base d’escuma alveolar de PVC de cèl·lules obertes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de to, falta de material de revers ni d'altres
defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
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 53-297.
Desgast, pèrdua de pes i volum (CSTB-UPEC): Segons classificació làmina
Punxonamemt (CSTB-UPEC): Classificació P3
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC): Classificació E 2/3
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC): Classificació C2
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1): CFL-s2
Estabilitat dimensional (UNE 53-224): ≤ 0,4%
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents,
d'acord amb la seva classificació UPEC:
- Forma i dimensions del rotlle (UNE 53-221)
- Gruix de la capa superior
- Massa total del revers
- Adherència al revers
- Curvatura a causa de la calor (UNE 53-296)
- Flexibilitat (UNE 53-223)
- Matèries volàtils (UNE 53-285)
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53-235)
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74-040)
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,15 mm
- Pes: ± 0,1 kg/m
- Rectitud d'arestes: ≤ 0,35 mm/m
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les
caracterí stiques 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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de
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condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Massa total
- Adherència al revers
- Desgast, pèrdua de pes i volum
- Punxonament
- Comportament enfront de l’aigua
- Comportament enfront dels agents quí mics
- Resistència al foc
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 434)
- Forma i dimensions (UNE-EN 428)
- Curvatura a causa de la calor (UNE-EN 434)
- Flexibilitat (UNE-EN 434)
- Matèries volàtils
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE-EN ISO 4892)
- Aïllament acústic contra el so d’impacte (UNE-EN ISO 140-1)
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs a les peces rebudes a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.


Cordó de PVC per paviments

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a la col·locació de paviments sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Cordó de PVC
- Segellant líquid de PVC
CORDÓ DE PVC:
Cordó de soldar format amb clorur de polivinil plastificat tou, càrregues, pigments colorants i els
estabilitzants necessaris per a la seva fabricació.
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir el color uniforme i la textura llisa a tota la superfície.
El diàmetre ha de ser constant en tota la llargària.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 10%
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Producte líquid a base d'un aglomerant de resines de clorur de polivinil per al segellat de junts.
Per la seva naturalesa ha de ser fàcil d'aplicar i ha de permetre la unió de materials de PVC
sense afectar les seves característiques.
Ha de ser aplicable en fred, per mitjà d'un broc cònic adaptat al tub o a l'envàs.
Ha de tenir una estabilitat dimensional bona als canvis de temperatura.
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i ha de facilitar les dades següents:
- Color
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- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
- Rendiment
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CORDÓ DE PVC:
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar
la marca del fabricant i les característiques del producte.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que
no se n'alterin les condicions.
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, amb la indicació de producte inflamable.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats, a una temperatura entre 5°C i 30°C.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Porta tallafocs

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta
d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta
metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació .
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alç
ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de
permetre un gir de 180° i ha de tancar automà ticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
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Components:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Material
│Característiques dels components
│
│ porta
│
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules │
│
│Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│ EI2-C-30 │Paraments de tauler de fibra ≥ 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
│
│
│no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
│
│
│revestit de xapa
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat
│
│
│de partícules
│
│ EI2-C-60 │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│
│Paraments de tauler de fibra ≥ 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- │
│
│merats, protegit amb làmina no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
│
│
│revestit de xapa
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per un tauler massís i dos taulers
│
│
│ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una
│
│ EI2-C-30 │làmina no tumescent a cada costat
│
│
│Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│
│Paraments de tauler de fibra ≥ 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
│
│
│no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiments de base de fusta massisa protegit
│
│
│amb xapa no tumescent
│
│
│Bastiments de tauler de fibrociment o similar
│
│
│i tauler de partícules ignífug i xapat
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│Metàl·lica │Fulles de doble xapa d'acer de gruix ≥ 1 mm cada una,
│
│
│amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
│
│
│mitjançant adhesiu ignífug
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Dimensions de la finestreta: ≥ 0,1 m2
Dimensions:
Porta d’una fulla. Ample de la fulla: ≤ 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: ≥ 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de
reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector
contra els fongs i els insectes.
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La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes
emmetxades no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix ≥ 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge.
Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de
30 mm en el paviment, per fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: ≥ 7
- Porta de dues fulles: ≥ 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: ≥ 2
- Porta de dues fulles: ≥ 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantà nia de la porta i que la
tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior,
per a portes d'un full, o tres punts de t ancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha
d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d’estar dissenyat i construït d’acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipànic han d’estar classificats d’acord amb el sistema de classificació de nou
dígits establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d’ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d’ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projecció de la barra (vuitè dígit):
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
- Tipus d’operació de la barra (novè dígit):
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d’embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica , tot el conjunt haurà de tractar-se
amb una emprimació antioxidant.
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PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB
TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació , ja sigui
sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l’acompanya:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca d’identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d’acord amb les normes EN 1125
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la
norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material
que arribi a l’ obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Comportament al foc UNE 23802.
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Rectitud d’arestes.
- Planor
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del
fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el
doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.


Tub PVC per evacuació aigües

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

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.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
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.


Conductes metàl·lics per ventilació i evacuació de fums i gasos

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m
de llargària.
S'han considerat els materials següents:
- Planxa d'acer galvanitzat
- Alumini flexible
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que
permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja
mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN
13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.
Característiques tècniques:
+---------------------------------------------------+
¦
¦
Alumini
¦
Acer
¦
¦
¦
rígid
¦ inoxidable
¦
¦--------------¦-------------------¦----------------¦
¦Gruix (mm)
¦
0,7
¦
1
¦
¦--------------¦-------------------¦----------------¦
¦Pes xapa Kg/m2¦
1,72
¦
8,1
¦
¦--------------¦-------------------¦----------------¦
¦Diàmetre (mm) ¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400
¦
¦--------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦
¦Pres. Treball ¦
¦
¦
¦
¦
¦ (mm.c.d.a.) ¦
≤150
¦=100 ¦≤100
¦≤150
¦
¦(UNE 100-102) ¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------+

Característiques tècniques:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Alumini
¦
Planxa acer
¦
¦
¦
Flexible
¦
galvanitzat
¦
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦
¦Gruix (mm)
¦
no definit
¦
0,5
¦ 0,7 ¦
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦
¦Diàm. (mm)
¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400 ¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pres. treball¦≤305 ¦≤305 ¦≤203 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9 ¦
+--------------------------------------------------------------------+

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada
amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.
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Estiratge per metre d'origen comprimit: ≤ 5 m
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el
seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:
+-------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància ¦
¦
( mm )
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦
¦
100
¦
+ 0,5
¦
¦
125
¦
+ 0,5
¦
¦
160
¦
+ 0,6
¦
¦
200
¦
+ 0,7
¦
¦
250
¦
+ 0,8
¦
¦
400
¦
+ 1
¦
+-------------------------------+

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios
de sección circular. Dimensiones.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i
contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,
segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d'aire:
- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per
a l'aïllament de conductes.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha
d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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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.


Conductes d’alumini per evacuació de fums

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.
S'han considerat els tipus de recobriment següents:
- Fibra + PVC
- Espiral d'acer + alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els 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.
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que
permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja
mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
Temperatura de servei: ≤ 100°C
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN
13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una
làmina de PVC encolada a la fibra.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de
polièster i una capa exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de polièster.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls
de 70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
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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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).
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i
contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,
segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d'aire:
- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per
a l'aïllament de conductes.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha
d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.


Conductes rectangular de planxa d’acer galvanitzat

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.
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.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios,
de sección rectangular. Dimensiones.
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.


Fan-coil horitzontal de sostre

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per a connectar a
corrent monofàsic.
Fan-coil per a recolzar sobre el paviment de tipus consola vertical i per a connectar a corrent
monofàsic.
Fan-coil de tipus mural per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, per a muntar superficialment,
amb ventiladors centrífugs.
Fan-coil de sostre de tipus cassete per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, amb 4 vies de
sortida d'aire i per a muntar superficialment, amb ventiladors centrífugs.
Fan-coil per a acoblar a conductes, per a sistemes d'instal·lació de 2 o 4 tubs, amb ventiladors
centrífugs.
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté els punts de
fixació de tot el conjunt
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tub d'aletes de coure o d'alumini
- Ventilador centrífug d'una o diverses turbines i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada i aïllada que suporta tots els elements
- Les cares frontal i posterior han d'estar tapades amb cobertes amovibles de planxa d'acer
esmaltada al foc
- A la cara superior hi ha una reixeta de sortida d'aire, d'aletes orientables
- Hi ha d'haver un commutador d'engegada i de selecció de velocitat de gir del ventilador
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
- Carcassa metàl·lica formada per una envoltant de planxa d'acer amb acabat lacat, amb les
boques d'entrada i sortida d'aire
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
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- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
- Sortides d'aire amb dispositiu per a acoblar conductes
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir
Ha de tenir les connexions següents:
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador
- Evacuació de l'aigua condensada
- Energia elèctrica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no
representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es
pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar
garantides pels fabricants dels materials respectius.
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll
es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites
possible.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que
pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors,
tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts,
paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments
mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un
funcionament anormal, o d'una operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió
de calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc
d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació
perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a
riscos mecànics o a un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil
col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els
contactes accidentals amb les parts actives.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats.
En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic
generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser
retirades quan es connecten els conductors.
Tensió elèctrica: monofàsica 230 V a.c.
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Característiques tècniques:

+-------------------------------------------------------------+
¦ Potència ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat ¦
¦frigorífica¦ aire ¦ aigua ¦
d'entrada ¦
¦
¦
¦
(kW)
¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦
(°C)
¦ (kg)¦
(A)
¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦
¦
1,7
¦ ≤350 ¦ 0,25 ¦
7
¦ 18 ¦
0,7
¦
¦
2,3
¦ ≤525 ¦ 0,30 ¦
7
¦ 21 ¦
0,7
¦
¦
2,9
¦ ≤700 ¦ 0,37 ¦
7
¦ 26 ¦
0,7
¦
¦
4,1
¦≤1000 ¦ 0,50 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3
¦
¦
4,7
¦≤1000 ¦ 0,80 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3
¦
¦
5,8
¦≤1000 ¦ 1,00 ¦
7
¦ 47 ¦
1,3
¦
¦
7
¦≤1400 ¦ 1,30 ¦
6
¦ 47 ¦
1,3
¦
+-------------------------------------------------------------+

Temperatura seca de l'aire: 25°C
Humitat relativa: 43%
Pressió de prova de l'intercanviador: ≥ 4 bar
Tensió elèctrica: 230 V, corrent monofàsic
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1:
Requisitos generales.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Característiques del motor i del ventilador
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor
El fabricant ha de subministrar la següent documentació:
- Dimensions i característiques generals
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell
- Esquema elèctric i connexionat
- Instruccions de muntatge
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que
s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Comprovar que els fan-coils estiguin identificats, tinguin placa de característiques i compleixin
els requisits especificats en projecte. Comprovar:
- Fan-coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió. Ventiladors: tipus de filtre, cabals, tipus
de vàlvules, frigories/hora, kCalories/hora.
- Instal·lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i aïllaments de cables.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat als fan-coils rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha
d'estar definida per la DF.
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.


Difusors rotacionals

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Difusors rotacionals quadrats o circulars, destinats a provocar un efecte de remolí a la sortida del
flux d'aire.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del
règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
Han d'estar formats per:
- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van
muntats els elements de suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements
d'acabat necessaris per a l'adaptació al cel ras
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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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Reguladors de flux circulars

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.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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).


Servomotor

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Servomotor per a accionament de comportes de regulació d'aire.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Servomotor per a l'accionament de comportes de regulació d'aire, format per:
- Cos amb l'acoplament per a l'eix de la comporta
- Servomotor elèctric
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són
compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió
d'alimentació i la potència.
Característiques generals:
- Angle de rotació: ≥ 90º
Característiques del servomotor:
- Grau de protecció mínim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50ºC
- Humitat ambient: < 90%
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins
l'embalatge original.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).


Filtres d’aire

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres d'aire.
S'han considerat els materials següents:
- Filtres de plafò pla:
- Poliamida amb bastiment metàl·lic sense nansa o bastiment de cartró
- Poliuretà amb bastiment metàl·lic sense nansa o bastiment de cartró
- Malles metàl·liques amb bastiment de cartró
- Mantes filtrants per a col·locar sobre filtres d'aire de plafó pla amb marc metàl·lic desmuntable.
- A base de fibres de polipropilè d'alt rendiment, sense teixir i lligades tèrmicament
- A base de fibres organico-sintètiques d'alt rendiment, sense teixir i lligades tèrmicament
S'ha considerat la següent classificació dels filtres (segons UNE_EN 779):
- Filtres que pertanyen al grup G: Filtres de pols grossa
- Filtres que pertanyen al grup F: Filtres de pols fina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El filtre complert ha d'estar fet de materials resistents a l'ús normal i a l'exposició a les
temperatures, humitats i ambients corrossius en els que pugui ser utilitzat.
El filtre complert ha d'estar dissenyat de manera que resisteixi les tensions mecàniques existents
en ús normal.
El filtre ha de portar marcades de forma indeleble les següents dades:
- Nom, marca u altre mètode d'identificació del fabricant
- Tipus i número de referència del filtre
- Refèrència a la norma UNE_EN 779
- Grup i classe del filtre segons la classificació establerta per la norma UNE_EN 779
- Cabal volumètric d'aire corresponent a la classe del filtre
Si la posició de muntatge no es evident, el filtre ha de portar indicacions per a la seva correcte
adaptació al conducte de ventilació.
Màxima pèrdua de càrrega permesa per l'element filtrant:
- Filtres del grup G:: =< 250 Pa
- Filtres del grup F:: ≤ 450 Pa
Gruix: 20 mm
Grau de separació de pols en pes (DIN 24185): ≥ 80%
FILTRES DE POLIAMIDA O POLIURETÀ I BASTIMENT METÀL·LIC SENSE NANSA:
Han d'estar formats per un marc i un contramarc muntats a pressió entre ells, i que empresonen
l'element filtrant i permeten de canviar-lo fàcilment un cop saturat.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FILTRES DE PLAFÒ PLA:
Subministrament: Per unitats.
MANTA FILTRANT:
Subministrament: En rotlles o tallades a mida.
CONDICIONS GENERALS:
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i humitat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 779:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas.
Determinación de las prestaciones de los filtros.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que
s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i
estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor,
arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació,
Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.


Portafiltres

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Portafiltres de planxa d'acer galvanitzat per a allotjar filtres d'aire de plafó pla.
S'han considerat els elements següents:
- Portafiltres amb unió amb pestanya per ambdues cares
- Portafiltres amb unió plegada a una cara i amb pestanya per l'altre
- Portafiltres amb unió plegada a ambdues cares
- Portafiltres amb unió plegada a ambdues cares i per a conductes amb aïllament
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
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No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o
durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar,
sense precaucions especials 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, muntatge i manteniment.
Ha d'estar format per un conjunt de perfils d'acer galvanitzat que constitueixen un bastiment
sobre el que ha d'anar allotjat el portafiltres.
Les dues cares del portafiltres que serveixen per al muntatge sobre els conductes o accessoris
han d'anar preparades amb el mateix tipus d'unió que el conducte sobre el que han d'anar
muntades.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els embalatges i proteccions necessàries perquè arribin a l'obra en bon
estat.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios,
de sección rectangular. Dimensiones.
UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que
s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i
estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor,
arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació,
Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
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Termostats

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la
regleta de selecció.
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.
Temperatura de treball: 5° - 30°C
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de
càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat,
resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
- Control específic dels elements:
- Cicles d'obertura/Tancament
- Interval de regulació i escala
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.


Elements de regulació, control i supervisió d’instal·lacions

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Controladors locals
- Pantalles LCD de presa de dades local
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són
compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar,
sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a la
qualitat, seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT.
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants
protectors contra xocs elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i lliures
d'halogenurs.
Grau de protecció mínim: IP30
Temperatura de funcionament: 0ºC-45ºC
Humitat de funcionament: 5%-90%
CONTROLADORS LOCALS:
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense que
es produeixen interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades.
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de
manera permanent.
Ha de tenir incorporat internament o externament el sistema d'alimentació per a una tensió de
230V c.a. i 50Hz
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i
provat el seu funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF .
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin
mínim de 15 hores en cas de fallada de tensió d'alimentació.
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar.
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins
l'embalatge original.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 77

CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de
càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat,
resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
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.


Cables per la regulació, control i supervisió d’instal·lacions

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


Armaris de comunicacions

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.
- Armari metàl·lic de comunicacions, equipat amb endolls.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
El fabricant ha de garantir que les característiques del element compleixen amb la norma UNEEN 60439.
Gruix de la xapa d'acer: ≥ 1 mm
Grau de protecció (UNE 20-324): ≥ IP-407
ELS ENDOLLS QUE EQUIPEN EL ARMARI HAN DE COMPLIR:
Tensió nominal: ≤ 380 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
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins
l'embalatge original.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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 60730-1:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y
análogo. Parte 1: Requisitos generales.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.


Elements auxiliars

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al
conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en
cap de les seves aplicacions.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Tub d’acer negre

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8
mm.
Característiques dimensionals:
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┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre │ Diàmetre exterior │ Gruix de la paret (mm)│
│
tub
│
teòric (mm)
│
(DIN 2440)
│
│ (rosca
│────────────────────│───────────────────────│
│UNE 19-009)│ Valor │ Tolerància │ Valor │ Tolerància │
│───────────│───────│────────────│─────────│─────────────│
│
1/8"
│ 10,2 │
± 0,4
│
2
│
-0,25
│
│
1/4"
│ 13,5 │ +0,5/-0,3 │
2,3
│
-0,30
│
│
3/8"
│ 17,5 │ +0,3/-0,5 │
2,3
│
-0,30
│
│
1/2"
│ 21,3 │ +0,5/-0,3 │
2,6
│
-0,30
│
│
3/4"
│ 26,9 │
± 0,4
│
2,6
│
-0,30
│
│
1"
│ 33,7 │ +0,5/-0,4 │
3,2
│
-0,40
│
│
1"1/4
│ 42,4 │ +0,5/-0,4 │
3,2
│
-0,40
│
│
1"1/2
│ 48,3 │ +0,5/-0,4 │
3,2
│
-0,40
│
│
2"
│ 60,3 │ +0,5/-0,6 │
3,6
│
-0,50
│
│
2"1/2
│ 76,1 │ +0,5/-0,8 │
3,6
│
-0,50
│
│
3"
│ 88,9 │ +0,6/-0,9 │
4
│
-0,50
│
│
4"
│114,3 │ +0,7/-1,2 │
4,5
│
-0,60
│
│
5"
│139,7 │ +1,1/-1,2 │
5
│
-0,60
│
│
6"
│165,1 │ +1,4/-1,2 │
5
│
-0,60
│
└────────────────────────────────────────────────────────┘

Llargària: 4 - 8 m
Qualitat de l'acer (DIN 1629): ST-35
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629): 350 - 450 N/mm2
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629):
- Carboni: ≤ 0,18%
- Fòsfor: ≤ 0,05%
- Sofre: ≤ 0,05%
Pressió de treball (UNE 19-002): ≤ 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002): ≥ 32 bar
Toleràncies:
Llargària:
- Per a tubs de llargària ≤ 6 m: + 10 mm, - 0 mm
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
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- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui
adequadament identificat.


Tubs de coure semidurs

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de
calefacció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els
extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
- Composició química: Cu + Ag: mín. 99,90%; 0,015% ≤ P ≤ 0,040%
- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173): R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 MPa
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al
llarg de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim:
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)
- Referència a la norma EN 1057
- Marca identificativa del fabricant
- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Identificació de l'estat metal·lúrgic
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge
similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems.
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de la
seva longitud.
Llargària: Barres de 3 m o 5 m
Toleràncies:
- Diàmetre exterior nominal:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior nominal ¦
Toleràncies en el diàmetre exterior
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦------------------------------------------¦
¦
¦
aplicable al
¦
aplicable a
¦
¦
>
¦
≤
¦
diàmetre mig
¦ qualsevol diàmetre ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
6
¦
18
¦
± 0,04
¦
± 0,09
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
18
¦
28
¦
± 0,05
¦
± 0,10
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
28
¦
54
¦
± 0,06
¦
± 0,11
¦
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¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
54
¦
76
¦
± 0,07
¦
± 0,15
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
76
¦
89
¦
± 0,07
¦
± 0,20
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
89
¦
108
¦
± 0,07
¦
± 0,30
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
108
¦
159
¦
± 0,2
¦
± 0,4
¦
+----------------------------------------------------------------------+

- Gruix de paret:
+---------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància en el gruix de la paret ¦
¦
nominal
¦-------------------------------------¦
¦
¦
g < 1 mm
¦
g => 1 mm
¦
¦
(mm)
¦
(%)
¦
(%)
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 18 mm
¦
± 10
¦
± 13
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
=> 18 mm
¦
± 10
¦
± 15 (*)
¦
+---------------------------------------------------------+

(*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no
destinada al consum humà,
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà.
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil
per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit
d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a l'entrada del
sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
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- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al
subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves
d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de
calefacció o refrigeració d'edificis:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o
en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà
acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 1057
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1
de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents:
- Reacció al foc
- Resistència a l'aixafament
- Pressió interior
- Toleràncies dimensionals
- Resistència a les altes temperatures
- Soldabilitat
- Estanquitat: gasos i líquids
- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control del material de soldadura (% plata)
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur.


Tubs de polietilè reticulat

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) per a conduccions d'aigua freda i calenta a pressió,
per a col·locar encastat.
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.
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.
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Els junts han de ser estancs segons els assaigs prescrits a l'UNE-EN ISO 15875-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Han de superar els assaigs de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a
l'EN ISO 15875.
El grau de reticulació ha de ser el determinat al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO
15875.
El comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) han de ser les determinades al
procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875.
Toleràncies:
- Gruix de la paret:
+---------------------------------------+
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància ¦
¦
(mm)
¦
¦
¦-------------------------¦
¦
¦ superior a ¦
fins a
¦
(mm)
¦
¦------------¦------------¦-------------¦
¦
1,0
¦
2,0
¦
0,3
¦
¦
2,0
¦
3,0
¦
0,4
¦
¦
3,0
¦
4,0
¦
0,5
¦
¦
4,0
¦
5,0
¦
0,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
5,0
¦
6,0
¦
0,7
¦
¦
6,0
¦
7,0
¦
0,8
¦
¦
7,0
¦
8,0
¦
0,9
¦
¦
8,0
¦
9,0
¦
1,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
9,0
¦
10,0
¦
1,2
¦
¦
10,0
¦
11,0
¦
1,3
¦
¦
11,0
¦
12,0
¦
1,4
¦
¦
12,0
¦
13,0
¦
1,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
13,0
¦
14,0
¦
1,6
¦
¦
14,0
¦
15,0
¦
1,7
¦
¦
15,0
¦
16,0
¦
1,8
¦
¦
16,0
¦
17,0
¦
1,9
¦
+---------------------------------------+

El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix
gruix nominal.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents
dades al paquet o a l'albarà:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària
de la pila ha de ser ≤ 1,5 m.
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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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones
de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO 158751:2003).
UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para insttalaciones
de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) . Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Referència a la norma EN 15875
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nominal (en mm)
- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 15875
- Referència del material i sistema de reticulació
- PE-Xa material reticulat per peròxid
- PE-Xb material reticulat per silà
- PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons
- PE-Xd material reticulat per azo
- Classe d'aplicació combinada amb la pressió de disseny segons la norma EN 15875
- Opacitat (si es declara pel fabricant)
- Informació del fabricant per possibilitar la traçabilitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.


Aïllament tèrmics per a tubs d’aigua freda o calenta

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


Accesoris per a tubs

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


Elements especials per l’execució de conduccions

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer
disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.


Caixes de derivació

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
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- 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.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
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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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002


Armaris metàl·lics per a servei

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.
S'han considerat els tipus de serveis següents:
- Interior
- Exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
Gruix de la xapa d'acer: ≥ 1 mm
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.
INTERIOR:
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324): ≥ IP-427
EXTERIOR:
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que
garanteixin el grau de protecció.
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324): ≥ IP-557
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002


Tub flexible no metàl·lic

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 l'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 l'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.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits
del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de
safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN
50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar,
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control
de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE
SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.


Safates metàl·liques

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.
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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
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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.


Cable elèctric

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar,
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
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L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: ≤ 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): ≤ 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: ≤ 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: ≤ 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): ≥ valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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.
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* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent ≤ 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o
alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.


Cables

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),
UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE
21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el
mateix diàmetre.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
+-----------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+

Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): ≥ valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada
al voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC ≤ T ≤ +70ºC (instal·lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de
fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE
211002.
Temperatura de servei (T): -40ºC ≤ T ≤ +70ºC (instal·lació fixa).
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para
instalaciones fijas.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o
alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
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- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.


Interruptors i commutadors

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de
commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris
embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser
aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
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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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 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb
els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.


Endolls bipolars i tripolars

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament
aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a
contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte
adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: ≤ 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
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.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb
els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.


Mecanismes

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre
mecanismes a la caixa corresponent.
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta
placa quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.


Accesoris de caixes i armaris

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.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Lavabo

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals
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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.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: ≤ 0,75% pes mostra
Característiques mecà niques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència a les cà rregues estàtiques:
- Lavabos i rentamans murals: 1500 N
Toleràncies:
- Amplària (lavabo): - 5 mm
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent,
d’acord amb UNE-EN 14688:
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor
Característiques essencials d’acord amb UNE-EN 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 (UNEEN 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
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- 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
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.


Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents
diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat
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- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament de l'apertura, tancament i regulació de cabal suau i
precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per
a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: ≥ 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a
4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): ≥ 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: ≥ 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): ≥ 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
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- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.


Dispositius per acoplament d’aparell sanitari

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
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre
defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a
la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a aigüera:
- Desguàs: ≥ 0,7 l/s
- Desguàs amb sifó: ≥ 0,6 l/s
- Sifó: ≥ 0,7 l/s
- Sobreeixidor: ≥ 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: ≤ 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
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:
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- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB
VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, 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
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos,
métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.


Detectors de instal·lació de protecció d’incendis i detecció de gasos

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Detectors per a instal·lacions de protecció d’incendis i de detecció de gasos.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
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- 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 al arma, 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
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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 distà
ncia de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o bé
algun altre dispositiu per a la indicació local de l’estat d’ alarma del detector.
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple,
indicadors remots , relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d’aquests
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la
separació del cap de la base i doni un senyal d’avaria.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l’alarma. Si el
detector pot presentar també indicació visual d’altres condicions, s’haurà de poder distingir-les
inequívocament de la indicació d’ alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de
manteniment. L’indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del
cap del detector. L’indicador visual haurà de ser visible des d’ una distància de 6 m amb
intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 – 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 – 35V (amb polaritat)
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Han d’estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure
dispositius reflectors per a la detecció dels fums per l’atenuació i/o els canvis en l’atenuació d’un
feix òptic.
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 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%
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura
ambient ≤ 30°C.
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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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de
calor. Detectores puntuales.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de
humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de
humo. Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.
DETECTORS DE CO:
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de
carbono.
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: Certificació de Conformitat CE
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
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a cada detector, s’haurà de fer referència a les fulles tè cniques 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 mí nim, la data o lot i
lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e ) sobre el
cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant
el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i
lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre
el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant
el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d’ anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l’ajust “in situ” de la
classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i
lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s’haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre
el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s’hauran d’explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant
el manteniment.
No s’han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha
executat segons normatives d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
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- 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.


Ruixador automàtics

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'algun element de la seva construcció.
Ha de poder 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
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Els ruixadors d'ampolla i les ampolles de vidre han d'obrir dins dels límits de temperatura
següents:
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│Temp.
│ Temp.
│ Temperatura a la que│
Temp.
│
│ nomina
│ mínima │ o per sota de la que│ màxima
│
│d'actuació │d'actuació│ actuen 25│ actuen 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
│
│
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:
┌────────────────────────── ───────────────────────────┐
│Diàm. 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
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Resistència a baixes temperatures: No ha d'actuar el ruixador; Sense danys visibles
Totes les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 23-595 (1).
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
* UNE 23595-1:1995 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 1:
Rociadores.
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.
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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.


Extintors manuals

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparell autònom 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 utilitzarse 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
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor
- Instruccions d’utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha
executat segons normatives d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de
timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d’equips
- Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.


Accesoris per a instal·lacions de protecció contra incendis

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
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- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element.
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.


Vàlvules de bola

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o
de material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on
s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de
7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua
que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per
al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es
podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura
de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels
tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: ≥ 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: ≥ 24 bar
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las
válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención
y regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos
(ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002


Vàlvules de regulació

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16 bar
de pressió nominal amb connexió per rosca o brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvula de regulació automàtica, formada per:
- Cos amb les tres connexions fent T.
- Sistema de tancament.
- Accionament per servomotor elèctric.
- Assentaments d'estanquitat per sistema de tancament.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són
compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les altres dues
d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d'aquestes.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió de
treball de la vàlvula.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió
d'alimentació i la potència.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 6 bar: ≥ 9 bar
- Pressió nominal 10 bar: ≥ 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: ≥ 24 bar
Característiques del servomotor:
- Grau de protecció mínim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50ºC
- Humitat ambient: < 90%
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Les rosques han de portar uns protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins
l'embalatge original.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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


Filtres coladors

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres roscats.
- Filtres per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha
de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva
qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
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L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.


Porter electrònic

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Porter electrònic.
Ha d'estar format pels següents elements:
- Font d'alimentació
- Placa de carrer
- Aparell d'usuari
- Obreportes automàtic
FONT D'ALIMENTACIO:
Equip destinat a l'alimentació elèctrica de tota la instal·lació a partir de la connexió a la xarxa elè
ctrica. Ha de portar tots els elements, circuits i mecanismes necessaris per a permetre el
funcionament integral de la instal·lació. Ha d'anar proveït d'un estabilitzador de la tensió
d'entrada, autoprotegit contra curt circuits.
Ha de permetre un senyal acústic en el punt de trucada centralitzada, i ha de confirmar la
recepció en el punt individual que rep la trucada.
Ha de permetre l'amplificació en àudio amb controls de volum, en direcció centralitzacióindividual i en direcció individual-centralització.
Ha de tenir relé per a obrir les portes per tal d'evitar les deficiències per caiguda de tensió a la
línia.
EQUIP D'ALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE RESERVA:
Ha de tenir alimentació d'emergència perquè, en cas de tall en el subministrament de fluid
elèctric, continuï proporcionant un funcionament total i normal de l'equip, amb una autonomia ≥ 2
h, treballant en condicions normals.
EQUIP D'ALIMENTACIÓ AMB SECRET DE CONVERSA:
Ha de tenir una unitat per a secret de conversa que generi el temps de comunicació i l'avís de
finalització per mitjà de tons intermitents. S'ha de desconnectar un cop transcorregut un minut,
aproximadament, i ha d'atendre la trucada següent.
Tensió d'alimentació: 220 V, corrent monofàsic
Freqüència: 50 Hz
PLACA DE CARRER:
Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la comunicació des
de l’accés exterior de l'edifici.
Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il·luminació de targeters per mitjà d'un
polsador i ha d'allotjar el micròfon i l'altaveu corresponents.
Ha de portar incorporat un pany de seguretat que funcioni amb una clau especial.
APARELL D'USUARI:
Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització.
Ha de tenir una base i un microtelèfon unit a la base amb un cordó flexible multifilar, amb un
element acústic de trucada.
A la base hi ha d'haver:
- Un polsador per a obrir la porta
- Un polsador per a trucar a consergeria
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Si l'aparell es amb secret de conversa, ha de també incloure un senyal de preavís de final de
temps de comunicació.
El microtelèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor,
col·locats en un allotjament antixoc. Tot el conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament en
caure lliurement sobre una superfície llisa i indeformable pel xoc, des d'una alçària ≤ 1 m.
En posició de repòs el microtelèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu
recolzament actui sobre una lleva, la funció de la qual és moure un paquet de contactes elèctrics
situats a l'interior de la base. Aquests contactes han de predisposar l'aparell per a la
comunicació, quan el microtelèfon estigui alçat i per a l'espera de senyal de trucada quan estigui
recolzat.
OBREPORTES:
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.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Cadascun dels elements ha d'anar a la seva caixa
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i materials que
s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de
tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions
de projecte:
- Intercomunicadors (marca, model, especificacions)
- Central d’intercomunicadors (marca, model, especificacions)
- Altaveus (si n’ hi ha) (marca, model, especificacions)
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
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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.


Cables metàl·lics multiconductors

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal o
durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar,
sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS
EN EDIFICIS:
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha
de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre
metall.
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm ≥ D ≤ 0,8 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure
d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les
normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al
conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o
símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió,
impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de
manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la
identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un
quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o
formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet
d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El
fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica.
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Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la
pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del
40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de
baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor
uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I
CABLES PER A CONNEXIONAT:
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del
conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o
bé recoberta d'un altre metall.
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats.
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar cablejats en
capes concèntriques o en grup.
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm ≥ D ≤ 0,21 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure
d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les
normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al
conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o
símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió,
impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de
manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la
identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un
quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o
formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet
d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El
fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la
pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del
40%.
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La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de
baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor
uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A
CONNEXIONAT:
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 60603.
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat,
això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells trenats
fins a entrar en contacte amb els conductors.
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre
prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix.
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la
pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS
EN EDIFICIS:
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb
dogues, de manera que no s'alterin les seves condicions.
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I
CABLES PER A CONNEXIONAT:
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.
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CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS
EN EDIFICIS:
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia
para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia
para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia
para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia
para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I
CABLES PER A CONNEXIONAT:
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia
para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia
para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia
para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia
para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.


Mobiliari i aparells per a col·lectivitats

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a col·lectivitats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mòdul de guixetes d’aglomerat
- Rentacunyes d’acer inoxidable
GUIXETES:
Ha d’estar format per un cos que contindrà un determinat nombre de guixetes individuals,
cadascuna de les quals ha de tenir pany i frontisses interiors.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser d’aglomerat amb xapa de melanina a dues cares.
La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La grandària, tipus i forma del mòdul de guixetes ha de complir el que s’especifica a la
documentació tècnica del projecte.
Dimensions del mòdul de 20 guixetes: 315 x 291 cm
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RENTACUNYES:
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les
superfícies vistes.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Cal que sigui impermeable.
Ha de disposar de desguàs i aixetes d’aigua calenta i freda.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

CONDICIONS TÈCNIQUES SOBRE MATERIALS I PER UNITAT D’OBRA


Segellat d’elements constructius

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou
elàstics per mantenir l’adherència amb aquests elements independentment dels moviments que
es produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació
prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb
massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb
pistola manual prèvia imprimació
- Segellat de junt entre materials d’obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació
específica
- Segellat de junt entre materials d’obra amb junt expansiu en contacte amb l’aigua (bentonita de
sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
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- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l’interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondà ria respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha
cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l’origen de l’humitat, el
cas d’elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l’armadura més propera a aquest
parament.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus producte
│Temperatura ambient│
│─────────────────────────────────│───────────────────│
│Massilla de silicona neutra
│
- 10 a + 35°C
│
│Massilla de polisulfurs bicompo- │
+ 10 a + 35°C
│
│nents o massilla d'óleo-resines │
│
│Massilla de poliuretà, massilla │
5 a 35°C
│
│asfàltica o de cautxú asfalt
│
│
│Massilla acrílica o morter
│
5 a 40°C
│
│sintètic resines epoxi
│
│
│Cordó bentonita de sodi
│
5 a 52°C
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les
instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i s’han
d’utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l’aigua
regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s’ha de garantir que el cordó mantingui la seva
posició durant el formigonat.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control del procés d’escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s’ha d’aplicar el segellant.
CONTROL D’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l’experiència del tècnic que supervisa l’execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d’aplicació han de complir les condicions indicades al
plec.


Desguassos d’aparells sanitaris

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


Conductes muntats superficialment

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent ≥ 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen
i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i
del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que
grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de
ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació ≤ 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les
unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar
normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha
d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància ≥ 5 cm entre el conducte i el
tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre,
com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material
incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran,
com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o
reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
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Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: ≤ 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: ≤ 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, ≤ 15 mm
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre
suports en els trams horitzontals ha de ser ≤3,5m i en trams verticals ≤8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser
≤1,5m i en los trams verticals ≤ 3m
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major
que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures
d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i
neteja en la coronació i en l'arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar
aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions
de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla antiocells o element similar.
Ha d'estar separada:
- De qualsevol element d'entrada de ventilació: d ≥ 3 m
- De zones ocupades habitualment: d ≥ 3 m
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc
vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal
de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de
proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció
corresponents.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 129

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios
de sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats
terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament
d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i
d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.
- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i
quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar
les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.


Conductes flexibles muntats superficialment

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Conductes flexibles muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Capes d'alumini, fibra i PVC
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Col·locació dels suports per a muntatge superficial
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i
accessoris
CONDICIONS GENERALS:
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment.
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de
radi ampli, i no hi ha mínims especificats.
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal.
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada
de 0,5 mm i passador de corda de piano.
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos,
etc.), perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores.
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major
que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.
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.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
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.
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).
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació del suport de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
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- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats
terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament
d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i
d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.
- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i
quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar
les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.


Conducte transport d’aire

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat,
fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports per als conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de
l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament
aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que
grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de
ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació ≤ 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets
del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons.
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Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del
suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La
distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió
s'ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la
seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre: ≤ 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m: ≤ 4 m
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios,
de sección rectangular. Dimensiones.


Junt elàstic

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Junt elàstic antivibratori, col·locat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat entre conductes
- Col·locat entre el conducte i el ventilador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de la cinta
- Comprovació de l'estanquitat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha de ser
estanca a la pressió de prova i a la de funcionament.
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió.
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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
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.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida d'obra.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Aïllament tèrmic per a conductes

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Aïllament tèrmic per a conductes.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat interiorment
- Muntat exteriorment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de superfícies a recobrir
- Fixació de l'aïllament als conductes
CONDICIONS GENERALS:
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té
recobriment, per mitjà d'adhesiu.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han
de segellar amb adhesiu.
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense
recobriment.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han
de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100-106.
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic.
L'aïllament per utilitzar a la zona de contacte amb el suport ha de ser de tipus dur.
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, però,
mantenir-ne el gruix sense cap pressió que el faci disminuir.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, etc., i
s'ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 134

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos.


Unitat de tractament d’aire

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Unitat de tractament d'aire col·locada.
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 definitiu
- Connexió amb els circuits d'aigua de les unitats centrals de producció
- Connexió amb la xarxa de conductes d'aire
- Connexió amb la xarxa de recollida de condensats
- Connexió amb la xarxa elèctrica
- Connexió amb la xarxa de control
- Posada en marxa de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials d'instal·lació, 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 conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser estanca.
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 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'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.
Les portes d'accés a les bateries, filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han
d'ajustar amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.
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
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CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el seu
defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 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, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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).
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y
rendimientos de unidades, componentes y secciones.
UNE-EN 1886:1999 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento
mecánico.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la
venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.


Difusors rotacionals

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Difusors rotacionals amb difusor frontal de planxa d'acer galvanitzat, plènum de connexió de
planxa d'acer galvanitzat i comporta de regulació, muntats suspesos.
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació del plènum a l'obra
- Fixació del difusor frontal al plènum
- Regulació del cabal amb l'apertura de la comporta del plènum
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura del edifici pels punts de subjecció del plenum.
Ha de quedar anivellat.
Ha de quedar feta la connexió del plènum amb el conducte. La connexió ha de ser estanca i no
s'han de transmetre esforços entre el conducte i el difusor.
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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques de l'element corresponen a les especificades al
projecte.
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació i regulació del difusor s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'actuació sobre la comporta de regulació s'ha de fer amb el difusor frontal col·locat en la seva
posició definitiva.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de conductes, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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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Reguladors de flux d’acer lacat

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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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).


Tallafocs

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents unitats d'obra:
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment
- Accessoris per a comportes tallafocs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la comporta a l'obra
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d'obra al voltant
de la comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó han de quedar reomplerts amb
llana de roca o qualsevol altre material compatible amb la comporta i aprovat pel fabricant . En
cap cas, l'espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc inferior al de la pròpia
comporta.
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb
altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin
afectar el funcionament.
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment
accessibles un cop col·locada la comporta.
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser
estanca.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del
fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar
vibracions o sorolls inacceptables.
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.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar
les rebaves que hi puguin haver.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Servomotor

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Servomotor per a accionament de comportes de regulació d'aire.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la comporta i eix, segons instruccions del fabricant
- Acoblament del servomotor a l'eix de la comporta
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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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 parts mòbils no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de
la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació i el eix que en puguin afectar el funcionament.
Les parts que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un
cop col·locat i cal respectar les distàncies definides en la DT del fabricant.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del
fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, no ha de provocar vibracions o
sorolls inacceptables o superior als 30 dB (A).
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 30 mm
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.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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


Ventiladors

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport.
- Connexió a la xarxa elèctrica
- 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.
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S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de circulació de
l'aire resultant.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui
adient.
S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de l'aparell.
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç.
Les conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores.
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per
al seu manteniment.
En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui realitzar
l'extracció del cos fàcilment per a les tasques de manteniment.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit
de circulació de l'aire resultant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la
venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Filtres d'aire fixats al bastiment de muntatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Poliamida amb bastiment metàl·lic o de cartró
- Poliuretà amb bastiment metàl·lic o de cartró
- Fibres sintètiques de polièster
- Malles metàl·liques amb bastiment de cartró
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del bastiment al conducte
- Col·locació del filtre 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.
El filtre s'ha d'instal·lar en un marc individual que formi part del conducte d'aire o de l'aparell
corresponent, i amb un junt hermètic fet per mitjà d'una tanca fàcil de maniobrar.
S'ha d'orientar respecte al sentit de circulació de l'aire, de manera que l'aire net surti per la cara
de la tela metàl·lica.
No hi han d'haber fuites entre el filtre d'aire i el conducte de ventilació.
La pols retinguda, o les fibres de l'element filtrant, no han de suposar cap risc per a les persones
o els aparells exposats a l'aire filtrat.
El filtre ha de ser accessible per al seu manteniment. Pel costat de l'entrada d'aire, ha de tenir un
espai totalment lliure d'obstacles, de 60 cm d'amplària, en tota la cara frontal.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
El filtre s'ha 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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 779:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas.
Determinación de las prestaciones de los filtros.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
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- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la
venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Bastiments i caixes per a allotjar filtres d'aire, fixats als conductes, als aparells o als accessoris
de la conducció.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació del portafiltres
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
BASTIMENTS DE XAPA D'ACER D'ACCÉS LATERAL O FRONTAL:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El bastiment ha d'anar fixat al conducte, als aparells o als accessoris de la conducció, al llarg de
tot el perímetre.
La unió del bastiment ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre.
En els bastiments amb inserció lateral del filtre, el costat que ha de servir per a la col·locació del
filtre ha de quedar accessible.
Ha d'haver l'espai suficient al voltant del portafiltres per tal de poder fer el manteniment del filtre.
CAIXES PORTAFILTRES AÏLLADES:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La unió de la caixa amb el conducte ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre.
Ha d'haver l'espai suficient al voltant del portafiltres per tal de poder extreure el filtre per fer-ne el
manteniment.
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
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat es procedirà a la retirada de l'obra, de tots els materials sobrants, com ara
embalatges, retalls de junts, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la
venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.


Elements de mesura

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


Elements per a la regulació, control, supervisió d’instal·lacions

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 de considerar els següents tipus d'elements:
- Controladors locals
- Pantalles LCD de presa de dades local
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Prova de servei
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions
d'instal·lació del fabricant.
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les
del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències
pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques,
apantallament, distàncies respecte senyals forts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als
que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de
funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.


Armari metàl·lic de comunicacions

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Armari metàl·lic de comunicacions
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació i anivellament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
L'element ha de quedar fixat sòlidament al parament pels punts previstos a la DT del fabricant.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
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L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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


Instal·lacions de transport i distribució de fluids

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades ,
roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades
amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació
de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o
soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç
de con elàstic de compressió.
Les canonades per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir
un pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes ≥ 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir ≥ 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a ≥ 300 mm de qualsevol
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a
prop del paviment o del sostre.
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte
directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser ≥ 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació
del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre
l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al
tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
┌──────────────────────────────────────────┐
│
Diàmetre │ Distància entre suports (m)│
│
nominal │────────────────────────────│
│
│ trams
│
trams
│
│
│ verticals │ horitzontals │
│─────────────│────────────│───────────────│
│ 1/8"
│ 1,8
│
1,5
│
│ 1/4"
│
2
│
1,6
│
│ 3/8"
│ 2,5
│
1,8
│
│ 1/2" - 3/4" │
3
│
2,5
│
│
1"
│
3
│
2,8
│
│1"1/4 - 2"
│ 3,5
│
3
│
│ 2"1/2
│ 4,5
│
3,5
│
│
3"
│ 4,5
│
4
│
│
4" - 5"
│
5
│
5
│
│
6"
│
6
│
6
│
└──────────────────────────────────────────┘

Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: ≤ 2 mm/m, ≤ 15 mm/total
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
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La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el
valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i
greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
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.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
- Verificació de l’ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l’execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l’ús de la
instal·lació.
- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al RITE.
Les proves d’estanquitat s’han de realitzar d’ acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l’ús dels elements d’unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el
cas , i l’ús dels elements d’interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s’ha de
realitzar un mostreig extensiu.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.


Canalitzacions de polietilè reticulat o multicapa

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- 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.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir ≥ 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a
prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació
del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:
+---------------------------------------+
¦ DN
¦ Distància entre suports (m) ¦
¦
¦-------------------------------¦
¦
¦tram vertical ¦tram horitzontal¦
¦-------¦--------------¦----------------¦
¦ 16-20 ¦
1,0
¦
0,5
¦
¦ 25-75 ¦
1,3
¦
0,6
¦
¦ 90-110¦
1,7
¦
0,8
¦
¦125-200¦
1,9
¦
0,9
¦
+---------------------------------------+

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre
el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat
pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
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S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió
adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les
brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suport
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.


Maniguets antivibratoris

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


Aïllament tèrmic de conduccions

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals
encadellats
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que
en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar
entre elles i han de quedar a pressió.
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals
encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així
com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser ≤ 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
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.
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).
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o
enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al
conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potència màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona



P à g i n a | 154

Caixes de plàstic o metàl·liques

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%
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002


Armaris

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts.
La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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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


Tub flexible no metàl·lic

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el
tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
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
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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.).
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la
resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
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.
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- 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.


Canal metàl·lica

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Canal metàl·lica, llisa, amb obertures o ranurada, amb compartiments o sense, muntada
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i anivellament
- Tallat en curves i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als
paraments amb perns d'ancoratge.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb
peces d'unió fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim.
Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre
amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament.
Distància entre les fixacions: ≤ 2,5 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: ≤ 2 mm/m, ≤ 15 mm/total
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.
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


Safates metàl·liques

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:
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- Fixació i anivellament
- 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:
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
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
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.
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.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.


Cable elèctric

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: ≥ 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: ≥ 4 m
- Amb transit rodat: ≥ 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
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El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: ≤ 80cm
Distància vertical entre fixacions: ≤ 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari.
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció.
En cap cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de
tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aeri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: ≥ 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desenrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de
no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen
les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
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La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant
l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL·LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
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.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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Mecanismes per a instal·lacions elèctriques

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a 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, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o
reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O
REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns
de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa
de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència de les connexions a la tracció: ≥ 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir
les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
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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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la
caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
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INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O
REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF


Llums

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
- 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 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.
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Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
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 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.
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.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 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)
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.
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Xarxa d’aigua per a aparells sanitaris

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.
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.
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.
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El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública
concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per
plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.


Xarxa d’evacuació

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
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- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: ≤ 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
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.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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.
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Detectors instal·lació de protecció d’incendis i detecció de gasos

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
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s’han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
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 vigilà ncia 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.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM24BA2B.
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 prèvia 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
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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.
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 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 pel sistema contra incendis, sense comptadors ni vàlvules
tancades. Existència d’una vàlvula de retenció.
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- 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.


Extintors

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
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
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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 mò bil de forma estable i segura, de tal manera
que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col·locació d’extintors a una alçada de ≤ 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d’incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor ≤ 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.


Plaques de sentalització de vies d’evacuació

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locades en la seva posició
definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
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- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col· locats i cargolats tots els visos
previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
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.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,n o s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han
d'utilitzar els forats existents.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.


Vàlvules de bola

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic
- Vàlvules manuals roscades
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs
- Vàlvules manuals embridades
- Vàlvules per anar a pressió
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
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- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvula de bola per encolar o embridar:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos,
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball.
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i
amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador.
No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
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VÀLVULES DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat
adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i
pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà
d'una picola i d'un raspall.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o
pneumàtica fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtic les connexions amb la xarxa han de ser estanques.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002


Vàlvules de regulació

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvula de tres vies
- Vàlvula de quatre vies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
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
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CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat
adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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



Vàlvules d’equilibrat automàtic

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


Filtres coladors

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


Cables per transmissió i control de senyals

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
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.
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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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del
fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte
amb arestes, etc.
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.
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.


Conectors per a instal·lacions de comunicacions

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els tipus de connectors següents:
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
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- 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%
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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les
especificades al projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants
com ara embalatges, retalls de cables, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
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)
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Enderrocs de parets

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecà nica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d’obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d’obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l’element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d’accés de l’element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L’edifici ha de quedar tancat per una tanca d’alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l’edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual
contra incendis.
Si durant l’enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s’han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l’enderroc i dur a terme l’apuntalament en cas
necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva
càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d’enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l’enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les
edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l’enderroc.
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
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En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l’aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S’han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d’arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l’esfondrament.
Si les parets són de tancament, s’enderrocaran les que no són estructurals després d’haver
enderrocat el sostre superior i abans d’enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es
treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al
seu damunt.
Abans d’enderrocar els arcs, s’han d’equilibrar les empentes laterals i s’apuntalaran sense tallar
els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d’alçària superior a set vegades el seu
gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S’han d’enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d’enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S’enderrocaran un nivell per sota del que s’està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s’han de tallar en bandes paral·leles a l’armadura principal, de pes no més gran a
l’admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l’esfondrament.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
ENDERROC D’ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D’OBERTURES DE FINESTRES
TAPIADES :
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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Enderroc d’elements de fusteria

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


Desmuntatge d’elements d’instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació
mecànica

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge de calderes
- Arrencada de radiador
- Arrencada de tubs de calefacció
- Arrencada d'unitat exterior d'aire condicionat
- Arrencada d'unitat interior d'aire condicionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
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 cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines
de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i
senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ,
CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA DE TUB DE CALEFACCIÓ:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento
sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2
de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado
Reglamento
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en
obra.
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Desmuntage d’instal·lacions de gas elèctriques, lampisteria i enllumenat

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de cisterna
- Arrencada d’inodor
- Arrencada de bidet
- Arrencada de lavabo
- Arrencada de plat de dutxa
- Arrencada de banyera
- Arrencada d’aigüera
- Arrencada de safareig
- Desmuntatge d’escalfador d’aigua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d’estar fora de servei.
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un
element elèctric, l’ extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions 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.
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra
sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Formació d’envans de guix laminat

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Formació d’envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’ acer galvanitzat amb
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats
degudament amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol
cas no quedaran tire s de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la
continuïtat dels junts horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix
muntant.
Ajust entre les plaques: ≤ 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
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Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
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.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els
gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les
al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la
correcta.
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les
operacions incloses a la unitat d’obra.
Després d’ executar cadascuna de les operacions del muntatge de l’envà, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre a la DF doni la conformitat de les
tasques realitzades.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures ≤ 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i ≤ 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces malmeses
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a la col·locació de l’entramat
metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 190

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.


Revestiment amb plaques de guix laminat

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat col·locades en obra.
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Sobre perfileria
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.
- Directament sobre el parament amb guix estès en tota la superfície amb llana dentada.
- Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre perfileria:
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superficie amb llana
dentada:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació de masses equidistants de guix
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada
- Fixació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig
- Fixació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats
degudament amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol
cas no quedaran tire s de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la
continuïtat dels junts horitzontals.
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Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix
muntant.
Ajust entre les plaques: ≤ 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Distància entre eixos d'alineacions verticals: 40 cm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament de l’
edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d’obra que quedin en l’àmbit d’actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les
al suport.
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.
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÈS AMB LLANA
DENTADA:
Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats i nets.
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix ≤1,50 cm.
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l’anivellament amb un regle i es verificarà la
planeïtat respecte les plaques adjacents.
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.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 192

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l’especejament al parament.
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.


Control d’execució. Operacions de control.

CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer
validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus
de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si est à indicat,
el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d' entrega als paraments i suspensió de la resta
de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeïtat del cel ras, l'alineació i l' ortogonalitat de plaques i perfils, la
situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.


Formació de paviment sintètic

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.
S'han considerat els tipus següents:
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col·locades amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC homogeni col·locades amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.
- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular.
- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments de PVC i linòleum:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts
- Protecció del paviment acabat
Paviment de goma:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts entre làmines
- Neteja de la superfície del paviment
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.
Les là mines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana i llisa de textura uniforme.
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb
el sòcol.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m; C elles: ≤ 2 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
Els junts han d’estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil de
diàmetre 4 mm o en fred pel procediment de soldadura líquida.
PAVIMENT DE GOMA:
Toleràncies d'execució:
- Celles: ≤ 1 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.
La humitat relativa durant la instal·lació ha d’estar entre el 50 i el 60 %
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al
paviment acabat.
S'han de respectar els junts propis del suport.
El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb
bola de 10 mm de diàmetre ≥ 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per
pavimentar.
Per a la col·locació de là mines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat
la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior.
El paviment no s’ ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu
ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s’han de col·locar deixant un espai d’1
mm entre elles.
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s’han de col·locar a tocar.
Un cop col· locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels junts
amb una fondària de 2/3 del gruix de la làmina o lloseta i s'ha de procedir a fer la soldadura.
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior
quedi enrasada amb les làmines o llosetes.
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s’ha de retirar l’excés d’adhesiu
mentre el producte encara estigui fresc.
L’execució de la soldadura no s’ha de fer mentre l’adhesiu no estigui completament sec.
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del local i
se n'ha de fer el replanteig.
PAVIMENT DE GOMA:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del
fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.
Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, 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%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Col·locació de l’adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
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- Segellat dels junts (en cas de goma)
- Neteja i protecció del paviment acabat
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.


Col·locació de porta tallafoc

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automà tic per
termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: ≤ 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi
l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de
quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l 'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i
entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar l’ execució
de la unitat.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del
Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.


Col·locació a xarxa d’evacuació

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida
en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema
indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al
parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

559 i 557 PLANTA 5ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 197

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo
i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de
coure nu, de secció ≥ 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: ≤ 5 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l’obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el
que s’especifica a la taula d’assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l’assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per
plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.


Col·locació de tub en paret

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb
morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
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Els elements estructurals associats a l’element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de
quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l’execució de la
regata .
Queda expressament prohibit l’execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l’especificat en la taula 4.8 del DBSE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No es pot fer cap regata fins que s’hagi assolit l’adherència necessària entre el morter i les
peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació
introduïda.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.
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.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Operacions diverses de formació d’encasts petits.
S’ han considerat les unitats d’obra següents:
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell
d’instal·lació, collat amb guix o morter.
-Tapat d’encast petit amb guix
- Collat d’ ancoratge amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas
- Obertura dels forats, en el seu cas
- Col·locació del petit element, en el seu cas
- Fixació i tapat del forat que resta
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la DF.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la
paret.
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat,
de rebre els mecanismes que li pertoquin (si é s el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la
paret.
Fondària: ≤ 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals: ≥ 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
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CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D’ANCORATGE:
Han d’estar fets els forats a l’obra abans de començar els treballs.
El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s’ha d’utilitzar abans de començar
l’adormiment.
Ha de quedar ben adherit al suport.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Obertura en parets per pas de conductes

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre , per a fer un pas de conductes o aparells
d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la DF.
L’element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la
paret.
Separació als brancals: ≥ 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No s’ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s’hagi acabat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.
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S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge de calderes
- Arrencada de radiador
- Arrencada de tubs de calefacció
- Arrencada d'unitat exterior d'aire condicionat
- Arrencada d'unitat interior d'aire condicionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm
i la seva alçària és ≤ 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de començar les operacions de demolició.
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En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines
de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i
senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ,
CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA DE TUB DE CALEFACCIÓ:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento
sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2
de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado
Reglamento
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en
obra.
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CÀLCULS JUSTIFICATIUS HVAC
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Project Name: CRG SALA 559
Prepared by: engitecsa

Air System Information
Air System Name
Equipment Class
Air System Type

SALA -80ºc
TERM
4P-FC

Number of zones
Floor Area
Location

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing
Space L/s Sizing

1
25,0 m²
Barcelona, Spain

Sizing Calculation Information
Calculation Months
Sizing Data

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Terminal Unit Sizing Data - Cooling

Zone Name
Zone 1

Total
Coil
Load
(kW)
17,3

Sens
Coil
Load
(kW)
17,3

Coil
Entering
DB / WB
(°C)
23,5 / 7,5

Coil
Leaving
DB / WB
(°C)
14,9 / 3,2

Water
Flow
@ 5,6 °K
(L/s)
0,74

Heating
Coil
Ent/Lvg
DB
(°C)
20,6 / 21,8

Htg Coil
Water
Flow
@11,1 °K
(L/s)
0,05

Fan
Design
Airflow
(L/s)
1677

Fan
Motor
(BHP)
0,000

Time
of
Peak Coil
Load
Jul 1500

Zone
L/(s-m²)
67,07

Terminal Unit Sizing Data - Heating, Fan, Ventilation

Zone Name
Zone 1

Heating
Coil
Load
(kW)
2,4

Fan
Motor
(kW)
0,000

OA Vent
Design
Airflow
(L/s)
0

Zone Peak Sensible Loads

Zone Name
Zone 1

Zone
Cooling
Time of
Sensible
Peak Sensible
(kW)
Cooling Load
17,3
Jun 1500

Zone
Heating
Load
(kW)
2,6

Zone
Floor
Area
(m²)
25,0

Space Loads and Airflows

Zone Name /
Space Name
Zone 1
SALA -80ºC

Hourly Analysis Program v4.91

Mult.
1

Cooling
Sensible
(kW)
17,3

Time of
Peak
Sensible
Load
Jun 1500

Air
Flow
(L/s)
1677

Heating
Load
(kW)
2,6

Floor
Area
(m²)
25,0

Space
L/(s-m²)
67,07

Project Name: CRG SALA 559
Prepared by: engitecsa

ZONE LOADS
Window & Skylight Solar Loads
Wall Transmission
Roof Transmission
Window Transmission
Skylight Transmission
Door Loads
Floor Transmission
Partitions
Ceiling
Overhead Lighting
Task Lighting
Electric Equipment
People
Infiltration
Miscellaneous
Safety Factor
>> Total Zone Loads
Zone Conditioning
Plenum Wall Load
Plenum Roof Load
Plenum Lighting Load
Exhaust Fan Load
Ventilation Load
Ventilation Fan Load
Space Fan Coil Fans
Duct Heat Gain / Loss
>> Total System Loads
Terminal Unit Cooling
Terminal Unit Heating
>> Total Conditioning
Key:

Hourly Analysis Program v4.91

DESIGN COOLING
DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jul 1500
HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OA DB / WB 32,0 °C / 23,9 °C
HEATING OA DB / WB 1,3 °C / -2,8 °C
Sensible
Latent
Sensible
Details
(W)
(W)
Details
(W)
15 m²
960
15 m²
1 m²
6
1 m²
13
0 m²
0
0 m²
0
15 m²
586
15 m²
1571
0 m²
0
0 m²
0
0 m²
0
0 m²
0
25 m²
223
25 m²
656
0 m²
0
0 m²
0
25 m²
125
25 m²
368
375 W
375
0
0
0W
0
0
0
15000 W
14999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0% / 0%
0
0
0%
0
17275
0
2608
17259
0
2432
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0 L/s
0
0 L/s
0
0 L/s
0
0
0 L/s
0
0 L/s
0
0 L/s
0
0
0
0%
0
0%
0
17259
0
2432
17259
0
0
0
2432
17259
0
2432
Positive values are clg loads
Positive values are htg loads
Negative values are htg loads
Negative values are clg loads

Latent
(W)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Project Name: CRG SALA 559
Prepared by: engitecsa

Air System Information
Air System Name
Equipment Class
Air System Type

SALA WET LAB
TERM
4P-FC

Number of zones
Floor Area
Location

Jan to Dec
Calculated

Zone L/s Sizing
Space L/s Sizing

1
40,0 m²
Barcelona, Spain

Sizing Calculation Information
Calculation Months
Sizing Data

Sum of space airflow rates
Individual peak space loads

Terminal Unit Sizing Data - Cooling

Zone Name
Zone 1

Total
Coil
Load
(kW)
11,9

Sens
Coil
Load
(kW)
9,2

Coil
Entering
DB / WB
(°C)
24,9 / 19,1

Coil
Leaving
DB / WB
(°C)
15,4 / 14,9

Water
Flow
@ 5,6 °K
(L/s)
0,51

Heating
Coil
Ent/Lvg
DB
(°C)
17,4 / 25,0

Htg Coil
Water
Flow
@11,1 °K
(L/s)
0,16

Fan
Design
Airflow
(L/s)
799

Fan
Motor
(BHP)
0,000

Time
of
Peak Coil
Load
Jun 1400

Zone
L/(s-m²)
19,97

Terminal Unit Sizing Data - Heating, Fan, Ventilation

Zone Name
Zone 1

Heating
Coil
Load
(kW)
7,3

Fan
Motor
(kW)
0,000

OA Vent
Design
Airflow
(L/s)
138

Zone Peak Sensible Loads

Zone Name
Zone 1

Zone
Cooling
Time of
Sensible
Peak Sensible
(kW)
Cooling Load
8,2
Jul 1500

Zone
Heating
Load
(kW)
4,2

Zone
Floor
Area
(m²)
40,0

Space Loads and Airflows

Zone Name /
Space Name
Zone 1
SALA WET LAB

Hourly Analysis Program v4.91

Mult.
1

Cooling
Sensible
(kW)
8,2

Time of
Peak
Sensible
Load
Jul 1500

Air
Flow
(L/s)

Heating
Load
(kW)
799

4,2

Floor
Area
(m²)
40,0

Space
L/(s-m²)
19,97

Project Name: CRG SALA 559
Prepared by: engitecsa

ZONE LOADS
Window & Skylight Solar Loads
Wall Transmission
Roof Transmission
Window Transmission
Skylight Transmission
Door Loads
Floor Transmission
Partitions
Ceiling
Overhead Lighting
Task Lighting
Electric Equipment
People
Infiltration
Miscellaneous
Safety Factor
>> Total Zone Loads
Zone Conditioning
Plenum Wall Load
Plenum Roof Load
Plenum Lighting Load
Exhaust Fan Load
Ventilation Load
Ventilation Fan Load
Space Fan Coil Fans
Duct Heat Gain / Loss
>> Total System Loads
Terminal Unit Cooling
Terminal Unit Heating
>> Total Conditioning
Key:

Hourly Analysis Program v4.91

DESIGN COOLING
DESIGN HEATING
COOLING DATA AT Jun 1400
HEATING DATA AT DES HTG
COOLING OA DB / WB 31,2 °C / 23,8 °C
HEATING OA DB / WB 1,3 °C / -2,8 °C
Sensible
Latent
Sensible
Details
(W)
(W)
Details
(W)
20 m²
1439
20 m²
0 m²
1
0 m²
3
0 m²
0
0 m²
0
20 m²
726
20 m²
2200
0 m²
0
0 m²
0
0 m²
0
0 m²
0
40 m²
308
40 m²
1050
24 m²
101
24 m²
345
40 m²
173
40 m²
588
600 W
600
0
0
0W
0
0
0
4000 W
4000
0
0
11
790
661
0
0
0
0
0
0
0
0
0% / 0%
0
0
0%
0
8138
661
4186
7948
661
4094
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
138 L/s
0
138 L/s
0
138 L/s
1244
2019
138 L/s
3217
138 L/s
0
138 L/s
0
0
0
0%
0
0%
0
9193
2680
7311
9193
2680
0
0
7311
9193
2680
7311
Positive values are clg loads
Positive values are htg loads
Negative values are htg loads
Negative values are clg loads

Latent
(W)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI DE LA
SALA 559 EN LA PLANTA 5 NORD DE L’EDIFICI DEL PARC DE RECERCA
BIOMÈDICA DE BARCELONA

MEMÒRIA
PLÀNOLS

FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
Maig 2018

MEMÒRIA
Objecte
En el present plec de requeriments tècnics es descriuen els treballs de reforma i
ampliació del mobiliari de laboratori que s’han de portar a terme en les instal·lacions del
Centre de Regulació Genòmica (CRG) en l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB). Aquestes actuacions són:


Ampliació del mobiliari de laboratori del laboratori 559

Abast del subministrament
S’hauran de preparar els espais per poder-hi desenvolupar els treballs.
El cost del subministrament i instal·lació del mobiliari ha d’incloure els costos associats
de gestió i eliminació de residus i qualsevol altre cost no especificat atribuïble a la gestió
i realització de la instal·lació.

Compliment de normativa
Per realitzar el subministrament del mobiliari de laboratori, aquest haurà de complir amb
la següent normativa:






UNE EN 13150 Mesas de laboratorio. Dimensiones, requisitos de Seguridad y
métodos de ensayo.
UNE EN 13792 Código de color de las llaves y válvulas de uso en laboratorios.
UNE EN 61010 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control
y uso en laboratorio.
UNE-EN 14056 Mobiliario de laboratorio. Recomendaciones para el diseño y la
instalación.
UNE-EN 14727 Mobiliario de laboratorio. Muebles contenedores para
laboratorios. Requisitos y métodos de ensayo.

A més ha de permetre el compliment de la següent normativa:
-

RD 1853/93: Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
col·lectives o Comerciales.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Código Técnico de la Edificación especialmente en lo relativo a Seguridad en
caso de incendio (DB-SI).

Detalls de les obres planificades
Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin citats ni descrits de manera
explícita en la documentació gràfica i/o escrita, però que la seva realització sigui
imprescindible per a la correcta execució de les partides contractades i
reglamentàriament d’acord amb les normes de la bona construcció. Aquestes
instruccions que s’hauran de complir, es recolliran en el “Llibre d’Ordres”.
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L’adjudicatari no podrà modificar les qualitats específiques del projecte a no ser que
acrediti, i el CRG ho accepti, que la variació suposa igual o major qualitat, o que obeint
a criteris tècnics, legals o normatius, alguna solució del projecte resultés inviable o no
aconsellable.
La vigilància i guàrdia de l’obra seran a compte del CRG. El CRG facilitarà una zona per
emmagatzemar els materials enviats a l’obra. En cas d’utilització simultània de mitjans
materials i/o mecànics, s’utilitzessin grues i elevadors, o instal·lacions amb altres
contractistes, les despeses les fixarà el CRG a prorateig.
Seran a compte de l’adjudicatari les despeses derivades de la gestió dels residus de la
construcció així com dels permisos corresponents per portar a terme l’obra.
Seran a compte de l’adjudicatari les despeses derivades de la gestió i cost dels permisos
necessaris per a la interrupció del trànsit durant els apilaments i retirada de deixalles i
els permisos per a la realització dels treballs nocturns. També seran del seu càrrec les
denúncies derivades de les irregularitats que es poguessin produir per aquests temes.

Descripció del mobiliari existent
El Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona va contractar a l’empresa Flores
Valles el subministrament i instal·lació de tot el mobiliari de laboratori de l’edifici.
En conseqüència, es demana que el mobiliari a subministrar sigui compatible amb el
mobiliari existent.
El mobiliari existent té les següents característiques:

Taules d’estructura de la sèrie Adapta System:
-

-

-

-

-

-

Armadura: estructura autoportant en forma de “C”, construïdes en alumini amb
recobriment de pintura epoxi-poliester amb acabat metàl·lic. Cada armadura
porta elements nivelladors per aconseguir nivellar el moble. Les taules estan
certificades conforme a la norma UNE 13150-01, que creen unitats modulars que
aguanten una càrrega estàtica de 100 kg per metre lineal.
Sòcol: tot l’element estructural està tancat amb un sòcol construït en acer laminat
en fred amb recobriment epoxi-poliéster. D’aquesta manera queden coberts les
esteses de cables i canonades de fluids i a més a més evita que entri brutícia
dins de les taules dels laboratoris.
Tapacanonades: les canalitzacions d’esteses de cables i canonades estan
cobertes amb tapacanonades construïts en acer laminat en fred qualitat DC.01
amb recobriment de pintura epoxi-poliéster per tots els seus costats. Són
fàcilment desmuntables per facilitar les tasques de manteniment.
Frontal lliscant: construït en alumini extrusionat qualitat 6060 T25 amb
recobriment epoxi-poliéster amb acabat metàl·lic. Gràcies a aquest frontal
lliscant es desplacen els mobles penjants per tota la longitud de la taula de
laboratori sense obstacles.
En els llocs de treball tipus bench estaran instal·lats a una alçada de 900 mm
respecte el terra. S’equiparà amb un taulell de resina fenòlica de TRESPA TOP
LAB PLUS o equivalent amb un espessor de 20 mm, que no afavoreixi el
creixement bacterià i que sigui altament resistent a una gran varietat de
productes químics agressius. El color és dels nous taulells a instal·lar és gris.
En els llocs de treball tipus desk estaran instal·lats a una alçada de 750 mm
respecte el terra. El taulell que s’utilitzarà serà un estratificat amb un costat
postformat d’alta pressió de 30 mm d’espessor amb una làmina de resina
fenòlica de 1 mm d’espessor de color gris.
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Instal·lacions elèctriques mitjançant una canal d’alumini la qual es dota per cada
lloc desk de 1’2 ml amb 2 endolls de força normal, 2 endolls de força SAI i 2
preses de veu i dades. En les zones bench es dota per cada 1’8 ml de 2 endolls
de Força normal, 2 de força preferent i 2 força de SAI.
Els llocs bench es dotaran mitjançant un frontal de serveis de 200 mm per sota
la canal d’alumini elèctrica dels corresponents serveis de buit, CO2 i gas natural
segons les necessitats de cada sala.
En totes les poiates murals tipus bench s’instal·larà un sòcol entre el taulell i la
paret de resina fenòlica amb una alçada de 70 mm.

Amb aquesta memòria s’adjunten plànols tipus de les estructures previstes en la licitació
inicial del PRBB.

Piques
Moble individual amb porta a la part de sota. La pica serà en acer inoxidable i tindrà les
següents dimensions 400*400 mm i profunditat 350 mm. Aniran equipades amb aixeta
monocomandament per aigua freda sanitària, rentaulls i aixeta per aigua pura de
laboratori. A més portaran l’accessori de l’escorredor vertical. Pantalles laterals
antiesquitxades.

Descripció dels treballs a realitzar
A continuació es detallen les reformes a portar a terme en base a la numeració dels
plànols adjunts:
Punt 1.- S’instal·larà 3’9 ml de desk mural. A sobre, doble prestatgeria.
Punt 2.- S’instal·larà 3’10 ml de bench mural. A sobre, doble prestatgeria.
Punt 3.- S’instal·larà 5 ml aprox de bench mural. A sobre, 1 primer nivell de
prestatgeries i a sobre armaris tancats amb porta batent.
Punt 4.- Instal·lar una pica mural amb el seu moble i escorredor vertical; al costat
s’instal·la un moble per deixar assecar material. A sobre de la part d’assecatge
prestatge i a sobre d’aquest armari tancat.
Punt 5.- S’instal·larà 2 ml aprox de bench mural en aquesta part. A sobre, prestatge i a
sobre d’aquest armari tancat.
Punt 6.- S’instal·larà 1 ml aprox de bench central. A sobre, prestatgeria doble.
Punt 7.- S’instal·larà 2’75 ml aprox de bench central. A sobre, prestatgeria doble.
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PLÀNOLS
Plànol distribució mobiliari de laboratori tipus mural del PRBB
Plànol distribució mobiliari de laboratori tipus central del PRBB
Plànol estat inicial lab 559
Plànol estat final lab 559
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1

OBJECTE

L’objecte d’aquest projecte és la definició dels elements constructius, tècnics i d’equipament per
la reforma i adequació de la Sala de Laboratoris B&G de la Planta 4º del Centre de Regulació
Genòmica.
1.2

EMPLAÇAMENT

El local objecte de reforma està situat a la planta 4ª del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
1.3

TITULAR

Centre de Regulació Genòmica.
CIF: G 62426937
Adreça: Carrer Doctor Aiguader 88
Telèfon: 933160121
Representant: Josep Queralt.
1.4
1.4.1

DESCRIPCIÓ DEL LOCAL
Dades del local i informació prèvia

L'actuació es realitzen en una sala existent: Laboratori Experimentació i Arrays.
Aquesta sala es subdivideix en dues noves sales:
- La Sala de Laboratoris B&G
- Despatx
- La Sala de Màquines.
1.4.2

Programa de necessitats i superfícies

El programa de necessitats per aquesta activitat es resol en 3 zones:
1. Laboratoris
2. Despatx
3. Sala de Màquines
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Les superfícies útils són les següents:
SUPERFICIES ÚTILS

m2

Sala Laboratoris B&G

120

Despatx

7,5

Sala Màquines

18

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL ZONA REFORMADA

145,5

1.4.3

Criteris funcionals

La part d’arquitectura que calgui reformar, es portarà a terme seguint les directrius del PRBB i
amb materials, similars a la resta de l’edifici, segons el programa funcional proposat pel
promotor.
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NORMATIVA A COMPLIR I LEGISLACIÓ APLICABLE

NORMES DE CARÀCTER GENERAL
Ordenació de l'edificació
LLEI 38/1999, de 5 de novembre, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 6-NOV-1999).
MODIFICADA PER:
Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació
Article 82 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, de
Prefectura de l'Estat (BOE: 31-DIC-2001).
Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació
Article 105 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social,
de Prefectura de l'Estat (BOE: 31-DIC-2002).
Codi Tècnic de l'Edificació
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 28-MAR-2006).
Correcció d'errors i errades: B.O.E. 25-ENE-2008
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual es s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-OCT-2007)
Correcció d'errors: B.O.E. 20-DIC-2007
Modificació del Reial decret 1371/2007, de 19-OCT
Reial Decret 1675/2008, de 17 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 18-OCT-2008).
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre 984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-ABR-2009).
Correcció d'errors i errades: B.O.E. 23-SEP-2009
Certificació energètica d'edificis de nova construcció
Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, del Ministeri de la Presidència (BOE: 31 - ENE-2007).
Correcció d'errors: B.O.E. 17-NOV-2007
ESTRUCTURES
ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ
DB SE-AE. Seguretat estructural - Accions en l'Edificació.
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006).
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront del
soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006, de 17 de març B.O.E.: 23 octubre
2007
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)
Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, del Ministeri de Foment (BOE: 11 - OCT-2002).
ACER
DB SE-A. Seguretat Estructural - Acer
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del
Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR-2006).
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MODIFICAT PER:
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront del
soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006 de 17 de març B.O.E.: 23 octubre
2007
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007
Homologació de les armadures actives d'acer per a formigó pretensat
Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 21 desembre 1985
Homologació dels filferros trefilats llisos i corrugats utilitzats en la fabricació de malles electrosoldades i
biguetes semiresistents de formigó armat (biguetes en gelosia)
Reial decret 2702/1985, de 18 de desembre, del Ministeri d'Indústria i Energia
B.O.E.: 28 febrer 1986
ALUMINI
Especificacions tècniques dels perfils extrudits d'alumini i els seus aliatges i la seva homologació pel
Ministeri d'Indústria i Energia
Reial decret 2699/1985, de 27 de desembre, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 22 febrer 1986
FÀBRICA
DB SE-F. Seguretat Estructural Fàbrica
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006).
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront del
soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006 de 17 de març B.O.E.: 23 octubre
2007
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007
FORMIGÓ
Instrucció de Formigó Estructural "EHE"
Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE: 22 - AGO-2008).
Correcció errors: 24-DIC-2008
Homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d'obres i productes
prefabricats
Reial Decret 1313/1988, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 4 novembre 1988
MODIFICAT PER:
Modificació de les referències a normes UNE que figuren en l'annex al Reial Decret 1313/1988, de 28
d'octubre, pel qual es declara obligatòria la homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i
morters per a tot tipus d'obres i productes prefabricats
Ordre PRE/3796/2006, de 11 de desembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 14 desembre 2006
Correcció errors: B.O.E. 6 febrer 2007
FUSTA
DB SE-M. Seguretat estructural - Estructures de Fusta
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006).
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
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Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB HR. Protecció Enfront del
soroll "del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Decret 314/2006 de 17 de març B.O.E.: 23 octubre
2007
Correcció errors: B.O.E. 20 desembre 2007
FORJATS
Fabricació i ús d'elements resistents per a pisos i cobertes Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, de la
Presidència del Govern (BOE: 8 - AGO-1980).
MODIFICAT PER:
Modificació de fitxes tècniques a què es refereix el Reial Decret anterior sobre autorització d'ús per a la
fabricació i ús d'elements resistents de pisos i cobertes.
Ordre de 29 de novembre de 1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (B.O.E.: 16-DIC-1989)
MODIFICAT PER:
Actualització del contingut de les fitxes tècniques i del sistema de autocontrol de la qualitat de la producció,
referides en l'annex I de la Ordre de 29-NOV-89
Resolució de 6 de novembre, del Ministeri de Foment (BOE: 2-DIC-2002)
Actualització de les fitxes d'autorització d'ús de sistemes de forjats
Resolució de 30 de gener 1997, del Ministeri de Foment (BOE: 6-MAR-1997)
INSTAL·LACIONS
AIGUA
Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del
Ministeri de la Presidència (BOE: 21 - FEB-2003).
MODIFICAT PER:
Substàncies per al tractament de l'aigua destinada a la producció d'aigua de consum humà
Ordre SCO/3719/2005, de 21 de novembre, del Ministeri de Sanitat i Consum B.O.E.: 1 des 2005
DB HS. Salubritat (Capítols HS-4, HS-5)
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006).
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
Especificacions tècniques dels aparells sanitaris ceràmics per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i
safareigs per a la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia
Ordre de 14 de maig de 1986, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 4 juliol 1986
DEROGADA PARCIALMENT PER:
Derogació de diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials
Reial Decret 442/2007, de 3 d'abril, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç B.O.E.: 1 juliol 2007
MODIFICAT PER:
Modificació de l'Ordre de 14 de maig de 1986, per la qual es declaren d'obligat compliment les
especificacions tècniques dels aparells sanitaris ceràmics per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i
safareigs per a la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia
Ordre de 23 de desembre de 1986, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 21 gener 1987
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Normes Tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i safareigs i la
seva homologació pel Ministeri d'Indústria i energia
Reial Decret 358/1985, de 23 de gener, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 22 març 1985
Ordre de 15 d'abril de 1985, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 20 abril 1985
Correcció errors: B.O.E. 27 abril 1985
AUDIOVISUALS I ANTENES
Infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions.
Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 28-FEB-1998)
MODIFICAT PER:
Modificació de l'article 2, apartat a), del Reial decret llei 1/1998
Disposició addicional sisena, de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de Prefectura l'Estat, d'Ordenació de
l'Edificació (BOE: 06-NOV-1999)
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de
telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions.
Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE: 14-MAY-2003)
Desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a
l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes
de telecomunicacions.
Ordre 1296/2003, de 14 de maig, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE: 27 - MAIG-2003)
CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)
Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE: 29 - AGO-2007)
Correcció errors: 28-FEB-2008.
MODIFICAT PER:
Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de
20 de juliol Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 11
desembre 2009
Modificació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de
20 de juliol Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 abril 2014
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries ICG 01 a 11
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 4-SET-2006)
Instrucció tècnica complementària MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per a ús propi "Reial decret
1427/1997, de 15 de setembre, del Ministeri d'Indústria i Energia
(B.O.E.: 23-OCT-1997) Correcció errors: 24-ENE-1998
MODIFICADA PER:
Modificació del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, aprovat per RD 2085/1994, de 20-OCT, i les
instruccions tècniques complementàries MI-IP-03, aprovades pel R.D. 1427/1997, de 15-SET, i MI-IP-04,
aprovada pel R.D. 2201/1995, de 28-DES.
Reial decret 1523/1999, d'1 d'octubre, del Ministeri d'Indústria i Energia (B.O.E.: 22-OCT-1999)
Correcció errors: 3-MAR-2000
Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol,
del Ministeri de Sanitat i Consum (BOE: 18-JUL-2003)
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DB HE. Estalvi d'Energia (Capítol HE-4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària)
Codi Tècnic de l'Edificació Reial decret. 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006)
NORMES ESPECÍFIQUES PER A SALES NETES
ISO14644-1: Classificació de l’aire net.
ISO14644-2: Especificacions per a l’assaig de sales netes segons 14644-1.
ISO14644-3: Metrologia i mètodes d’assaig
ISO14644-4: Diseño, construcció i posada en marxa de instal·lacions de sales netes.
ISO14644-5: Operativa en sistemes de sales netes.
EC guide to GMP (Good Manufacturing Practice). Revision to Annex 1:Manufacture of Sterile Medicinal
Products. Draft de 29 de Març de 2.005 del projecte de Norma Europea: Technical requirements for coding,
processing, preservation, storage and distribution of human tissues and cells.
Buenas prácticas de ingeniería para documentación y control (ISPE 98).
Materials: estàndards Internacionals (ASTM, ASME, CEN,ISO.
Certificats:

EN 10204 (Certificat 3.1B) 1/o ASTM E1831.
ISO 17025 y EA4/02.Certificats de calibració
21CFR de la FDA.

ELECTRICITAT
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT 01 a BT 51
Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, del Ministeri de Ciència i Tecnologia (B.O.E.: suplement al n º 224, 18SEP-2002)
Anul·lat l'incís 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 per:
Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (BOE: 5-ABR-2004)
Autorització per a l'ocupació de sistemes d'instal·lacions amb conductors aïllats sota canals protectors de
material plàstic
Resolució de 18 de gener 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial (B.O.E.: 19-FEB-1988)
Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 19-NOV2008)
Adaptació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (RD 842/2002) despres de la publicació del
Reglament Delegat 2016/364, que estableix les classes possibles de reacció al foc dels cables elèctrics.
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis
Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia (B.O.E.: 14-DIC-1993)
Correcció d'errors: 7-MAY-1994
MODIFICAT PER:
Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa l'annex I i els apèndixs del
mateix
Ordre de 16 d'abril de 1998, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 28 abril 1998
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Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5-NOV, per qual s'aprova el
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa l'annex I i els apèndixs del mateix
Ordre, de 16 d'abril de 1998, del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE: 28-ABR-1998)
Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries
Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
B.O.E.: 5 febrer 2009
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de
pressió i modificació del Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a
pressió
Reial decret 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 31 maig 1999
Modificació dels Articles 1, 4, 5, 7, 9 i 10, i addició d'un nou article a la Instrucció tècnica complementària
MIE-AP-5 del Reglament d'aparells a pressió, referent a extintors d'incendis
Ordre de 31 de maig de 1985, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 20 juny 1985
MODIFICAT PER:
Modificació de la Instrucció tècnica complementària MIE-AP-5 del Reglament d'aparells a pressió, referent a
extintors d'incendis
Ordre de 15 de novembre de 1989, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.E.: 28 novembre 1989
Regles Tècniques del Centre Nacional de Prevenció de Danys i Pèrdues
(CEPREVEN)
• RT1-ROC: Especificació Tècnica per al disseny i instal·lació de sistemes de ruixadors automàtics d'aigua
(Sprinklers). 2007
• RT2-EXT: Extintors Mòbils. 2006.
• RT2-BIE: Boques d'Incendi Equipades 2004.
• RT2-CHE: Columnes Hidrants l'Exterior dels Edificis. 2006
• RT2-ABA: Abastament d'Aigua Contra Incendis. 2006
• RT3-DET: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes de Detecció Automàtica i Alarma
d'Incendis
• RT4-CO2: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'Extinció per CO2
• RT4-CO2-SUP: Especificació Tècnica per a la supervisió de les Sistemes de CO2
• RT5-GIN: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'Extinció d'Incendis que utilitzen
gasos inerts no liquats
• RT6-ENHC: Especificació Tècnica per al Disseny i Instal·lació de Sistemes d'extracció Natural de Fum i
Calor
• RT7-GTC: Gestió Tècnica Centralitzada
Llistes de comprovació del Centre Nacional de Prevenció de Danys i Pèrdues
(CEPREVEN)
• LC-ROC: Llista de Comprovació d'Instal·lacions ROC
• LC-EXT: Llista de Comprovació d'Instal·lacions EXT
• LC-BIE: Llista de Comprovació d'Instal·lacions BIE
• LC-CHE: Llista de Comprovació d'Instal·lacions CHE
• LC-ABA: Llista de Comprovació d'Instal·lacions ABA
• LC-DET: Llista de Comprovació d'Instal·lacions DET
• LC-CO2: Llista de Comprovació d'Instal·lacions CO2
• LC-GIN: Llista de comprovació de Sistemes de Gasos inerts no liquats
COBERTES
DB HS-1. salubritat
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28mAR-2006)
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PROTECCIÓ
AÏLLAMENT ACÚSTIC
DB HR. Protecció enfront del soroll
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23 - OCT-2007)
Correcció d'errors: B.O.E. 20-DIC-2007
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Reial Decret 1675/2008, de 17 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge (BOE:
18-OCT-2008)
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre 984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge (BOE: 23-ABR-2009)
AÏLLAMENT TÈRMIC
DB-HE-Estalvi d'Energia
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006)
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DB-SI-Seguretat en cas d'Incendi
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28MAR-2006)
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç B.O.E.: 17 desembre
2004
Correcció errors: B.O.E. 5 març 2005
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc
Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 2 abril 2005
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel qual es s'aprova la classificació dels productes de
la construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc
Reial Decret 110/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.
Reial decret 2267/2004, de 3 desembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (B.O.E.: 17-DIC-2004)
Correcció errors: 05-MAR-2005
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència davant del foc
Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència (BOE: 02 - ABR-2005)
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MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel qual es s'aprova la classificació dels productes de
la construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al
foc.
Reial Decret 110/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 12-FEB-2008)
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Modificació del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció; del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, del Ministeri de Treball i Immigració B.O.E.: 23 març 2010
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE: 25-OCT-1997)
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en altura.
Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)
Modificació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció.
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 29-MAY-2006)
Disposició final tercera del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006,
de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 25-AGO-2007)
Prevenció de Riscos Laborals
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de la Prefectura de l'Estat (BOE: 10-NOV-1995)
DESENVOLUPADA PER:
Desplegament de l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació
d'activitats empresarials
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 31-ENE-2004)
Reglament dels Serveis de Prevenció
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 31-ENE-1997)
MODIFICAT PER:
Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 1-MAIG-1998)
Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 29-MAY-2006)
Senyalització de seguretat en el treball
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)
Seguretat i Salut en els llocs de treball
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en altura.
Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)
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Manipulació de càrregues
Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 23-ABR-1997)
Utilització d'equips de protecció individual
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 12-JUN-1997)
Correcció errors: 18-JUL-1997
Utilització d'equips de treball
Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 7-AGO-1997)
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual es s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs
temporals en altura.
Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 13-NOV-2004)
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant
Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència (BOE: 11 - ABR-2006)
Regulació de la subcontractació
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 19-OCT-2006)
DESENVOLUPADA PER:
Desenvolupament de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la
Construcció
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, del Ministeri de Treball i Afers Socials (B.O.E.: 25-AGO-2007)
Correcció d'errors: 12-SEP-2007
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d'octubre, reguladora de la subcontractació.
Reial Decret 327/2009, de 13 de març, del Ministeri de Treball i Immigració (B.O.E.: 14-MAR-2009)
SEGURETAT D'UTILITZACIÓ
DB-SU-Seguretat d'utilització
Codi tècnic de l'edificació, Reial decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge (B.O.E.: 28-MAR2006)
MODIFICAT PER:
Modificació de determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret
314/2006, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, del Ministeri d'Habitatge B.O.E.: 23 abril 2009
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I ACCESSIBILITAT
Mesures mínimes sobre accessibilitat en els edificis
Reial Decret 556/1989, de 19 de maig, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme
(B.O.E.: 23-MAY-1989)
Reial Decret pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, del Ministeri de la Presidència (BOE: 11 MAIG-2007)
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Modificació del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria
d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat
Reial Decret 173/2010, de 10 de febrer, del Ministeri d'Habitatge
B.O.E.: 11 març 2010
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
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
GESTIÓ ENERGÈTICA
DB HE. Estalvi d'Energia
Codi Tècnic de l'Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge
B.O.E.: 28 març 2006
VARIS
INSTRUCCIONS I PLECS DE RECEPCIÓ
Instrucció per a la recepció de ciments "RC-08"
Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, del Ministeri de la Presidència (BOE: 19 - JUN-2008)
Correcció errors: 11-SEP-2008
Disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció en aplicació de la Directiva 89/106/CEE
Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre, del Ministeri de Relació amb les Corts i de la Secretaria del
Govern (BOE: 09-FEB-1993)
MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE.
Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, del Ministeri de la Presidència
(B.O.E.: 19-AGO-1995)
MEDI AMBIENT
Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses
Decret 2414/1961, de 30 de novembre, de Presidència de Govern (BOE: 7-DIC-1961)
Correcció errors: 7-MAR-1962
DEROGATS el segon paràgraf de l'article 18 i l'Annex 2 per:
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant
el treball
Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, del Ministeri de la Presidència (BOE: 1-MAY-2001)
DEROGAT per:
Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 16-NOV-2007)
Instruccions complementàries per a l'aplicació del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses
Ordre de 15 de març de 1963, del Ministeri de la Governació (BOE: 2-ABR-1963)
SOROLL
Llei 37/2003, de 17 de novembre, de Prefectura de l'Estat (BOE: 18-NOV-2003)
DESENVOLUPADA PER:
Desenvolupament de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que referent a l'avaluació i gestió
del soroll ambiental.
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 17-DIC-2005)
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MODIFICAT PER:
Modificació del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17
de novembre, del soroll.
Disposició final primera del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE:
23-OCT-2007)
Desenvolupament de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que referent a zonificació acústica,
objectius de qualitat i emissions acústiques.
Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri de la Presidència (B.O.E.: 23-OCT-2007)
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE: 13 - FEB-2008)
GESTIÓ DE RESIDUS
Pla Nacional Integrat de Residus per al període 2008-2015
Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí, per la qual es publica el Acord del Consell de Ministres
B.O.E.: 26 febrer 2009
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 febrer 2008
Operacions de valorització i eliminació de residus i Llista europea de residus
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 19 febrer 2002
Correcció errors: B.O.E. 12 març 2002
Eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 29 gener 2002
MODIFICAT PER:
Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 febrer 2008
RESIDUS
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 22 abril 1998
MODIFICAT PER:
Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 16 novembre 2007
Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social
Article 128 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 31 desembre 2003
Correcció errors: B.O.E. 3 gener 2004
Prevenció i control integrats de la contaminació
Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 2 juliol 2002
Envasos i residus d'envasos
Llei 11/1997, de 24 d'abril, de Direcció de l'Estat
GUIA DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES PRIVATIUS Pàg 38 de 43 B.O.E.: 25 abril 1997
MODIFICAT PER:
Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient
Llei 9/2006, de 28 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 29 abril 2006
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Revisió dels objectius de reciclatge i valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i
residus d'envasos
Reial decret 252/2006, de 3 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2006
Correcció errors: B.O.E. 22 abril 2006
Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d’envasos i residus
d'envasos
Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 1 maig 1998
MODIFICAT PER:
Modificació de l'annex 1 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril,
d'envasos i residus d'envasos, aprovat per Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril
Ordre MAM/3624/2006, de 17 de novembre, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 29 novembre 2006
Revisió dels objectius de reciclatge i valorització que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i
residus d'envasos, i modificació del Reglament per a la seva execució, aprovat pel Reial decret 782/1998,
de 30 abril
Reial decret 252/2006, de 3 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2006
Correcció errors: B.O.E. 22 abril 2006
Piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus
Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008
Gestió dels olis industrials usats
Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 3 juny 2006
Derogat parcialment per:
Piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus
Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 12 febrer 2008
Modificació de l'apartat setzè, 2, i l'Annex II de l'Ordre de 28 de febrer de 1989 per la qual es regula la gestió
d'olis usats
Ordre de 13 de juny de 1990, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 21 juny 1990
Aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus
Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 26 febrer 2005
Correcció errors: B.O.E. 30 març 2005
Envasos de productes fitosanitaris
Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 28 desembre 2001
Incineració de residus
Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 14 juny 2003
Correcció errors: B.O.E. 18 setembre 2003
Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 març 2003
Correcció errors: B.O.E. 5 març 2004
Derogat parcialment per:
Modificació del Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge
de substàncies perilloses, aprovat per Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d'adaptar les
seves disposicions al Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament
REACH).
Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 novembre 2008
MODIFICAT PER:
Modificació de l'annex VI del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos,
aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer
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Ordre PRE/1648/2007, de 7 de juny, del Ministeri de la Presidència
B.O.E.: 9 juny 2007
Modificació dels annexos II, III i V del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats
perillosos, aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer
Ordre PRE/164/2007, de 29 de gener, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 2 febrer 2007
Modificació de l'annex VI del Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos,
aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer
Ordre PRE/3/2006, de 12 de gener, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 13 gener 2006
Modificació del Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i
perillosos, aprovat mitjançant Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol
Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, del Ministeri de Medi Ambient B.O.E.: 5 juliol 1997
Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies
perilloses
Reial Decret 363/1995, de 10 de març, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 5 juny 1995
Derogat parcialment per:
Modificació del Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge
de substàncies perilloses, aprovat per Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d'adaptar les
seves disposicions al Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament
REACH).
Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, del Ministeri de la Presidència B.O.E.: 4 novembre 2008
Reglament per al'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos
Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 30 jul 1988
Es deroguen els arts. 50, 51 i 56 i es declara la vigència, mentre no es s'oposin, de la resta dels articles,
per:
residus
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Direcció de l'Estat B.O.E.: 22 abril 1998
Mètodes de caracterització dels residus tòxics i perills
Ordre de 13 d'octubre de 1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme B.O.E.: 10 novembre 1989
Sistema comunitari de concessió d'etiqueta ecològica
Reial Decret 598/1994, de 8 d'abril, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen normes per a
l'aplicació del Reglament (CEE) nombre 880/1992, de 23 de març B.O.E.: 19 maig 1994
Legislació de la Unió Europea
Residus
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008
DOUE: 22 novembre 2008.
Registre, avaluació, autorització i restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), creació de
l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, modificació de la Directiva 1999/45/CE i derogació
del Reglament (CEE) n º 793/93 del Consell i el Reglament (CE) n º 1488/94 de la Comissió, així com la
Directiva 76/769/CEE del Consell i les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la
Comissió
Reglament (CE) n º 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 desembre 2006 DOUE: 30
desembre 2006
Adhesió amb caràcter voluntari de les organitzacions a un sistema comunitari de gestió i auditoria
mediambientals (EMAS)
Reglament (CE) n º 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2001
DOTZE: 24 abril 2001
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ALTRES
Llei del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals
Llei 24/1998, de 13 de juliol, de Prefectura de l'Estat (BOE: 14-JUL-1998)
DESENVOLUPADA PER:
Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei
24/1998, de 13 de juliol, del Servei postal universal i de liberalització dels serveis postals
Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE: 31-DIC-1999).
Ordenances d’obres i instal·lacions de serveis al domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
S’aplicaran a més, Normes UNE, EN i UNE-EN, les noves modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació, les
Recomanacions de les Entitats d'Inspecció i Control EIC, les Ordenances Generals de Seguretat i Higiene
en el Treball, les Recomanacions de les Companyies Subministradores d’Energia i també totes aquelles
normatives o reglaments que siguin d'obligat compliment en la instal·lació i construcció i que no es trobin
anteriorment detallades.

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

3.-

P à g i n a | 19

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. ARQUITECTURA

3.1

Particions

SALA LABORATORIS B&G
Es retiren les particions interiors amb mampares sandwich de l’actual sala de màquines, es
retiren les mampares d’alumini i vidre de separació actuals i es construirà nova partició per la
creació de la sala de màquines.
Es retirarà la porta existent i mampares de l’actual Laboratori Arrays.
La partició de la sala serà amb plaques de guix laminat amb resistència al foc EI 90, segons
CTE-SI, per a sales de risc baix.
El pas de les instal·lacions a través d’aquest sector d’incendis es realitzarà d’acord amb
l’especificat al punt 3 del DB-SI1.
DESPATX
No es fan actuacions. Es mantenen els panells divisoris existents d’alumini i vidre.
SALA DE MÀQUINES
La sala de màquines es crea amb la nova partició descrita anteriorment.
3.2

Sostres

SALA LABORATORIS
S’enderrocaran les parts de sostre continu de Pladur del passadís segons s’indica al plànols.
Un cop finalitzada la instal.lació dels equips al fals sostre es tornaran a formar el sosté continu de
les mateixes característiques que l’existent.
Es remodelarà el fals sostre de plaques de guix amb suports de perfilaria metàl·lica existent a les
zones afectades per l’enderroc.
L’últim mig metre fins a façana, mantidrà la seva configuració actual, on el fals sostre puja fins a
una alçada de 3.2 m i està acabat amb panell fix de guix laminat.
SALA MÀQUINES
Es retirarà la part de fals sostre actual de plaques de guix amb suports de perfilaria metàl·lica
existent, amb cura per la seva posterior reutilització de la zona de la nova sala de màquines, com
s’indica als plànols.
La part vista de forjat i parets que quedi a la vista es pintarà de color negre (prèvia adequació i
allisament de la superfície)
Les canonades de les instal·lacions es pintaran de color negre.
3.3

Terra

SALA LABORATORIS B&G
Es repararà la zona del paviment afectada per la retirada de la porta, omplenant amb morter de
formigó el forat on s’ubicaba la molla.
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Al terra es mantindrà el paviment de PVC actual. Les parts que hagin quedat malmeses per la
retirada de panells durant el transcurs de l’obra, es repararan amb el mateix tipus de PVC
continu.
S’evitaran en tot moment les juntes en els angles, per millorar la durabilitat així com per garantir
la netedat. El terra que es repari pujarà per la paret uns 20 cm i la junta quedarà sempre que
sigui possible en la part de la paret i no en el terra. La junta entre terra i paret es formarà amb
mitja canya arrodonida per facilitar la neteja.
SALA MAQUINES
No està prevista cap actuació sobre el terra. No obstant, si queden parts malmeses durant el
transcurs de l’obra o trasllat de mobiliari, es repararan amb el mateix tipus de PVC continu.
3.4

Portes

SALA LABORATORIS B&G
Es retirarà la porta accés principal a la Sala, i es co.locarà una nova porta de dues fulles de
dimensions 250x120x5 cm, amb espiell de 60x80cm, construïda a base de Sandwich format per
placa de resines fenòliques tipus Trespa (HPL) de 3mm, per cada cara, amb bastidors perimetral
de resines massís, perfilat i aïllant de poliestirè a l’interior. Amb 4 frontisses d’acer inoxidable,
pany inoxidable de cop i clau o cop i condena, maneta inoxidable. Dos fulls batents, un de 80 cm
i un altre de 40mm, amb possibilitat de bloqueig superior i inferior de full de 40cm amb pius
encastables.
DESPATX
Es mantindrà invariat el tancament i la porta d’accès existents.
SALA MÀQUINES
Es col.locarà una nova porta de dues fulles de dimensions 250x120x5 cm, amb espiell de
60x80cm, construïda a base de Sandwich format per placa de resines fenòliques tipus Trespa
(HPL) de 3mm, per cada cara, amb bastidors perimetral de resines massís, perfilat i aïllant de
poliestirè a l’interior. Amb 4 frontisses d’acer inoxidable, pany inoxidable de cop i clau o cop i
condena, maneta inoxidable. Dos fulls batents, un de 80 cm i un altre de 40mm, amb possibilitat
de bloqueig superior i inferior de full de 40cm amb pius encastables.
3.5

Revestiments verticals

SALA LABORATORIS B&G
Es mantindran els panell sanitaris de resina fenòlica.
La nova paret divisoria es pintarà amb pintura plàstica de color blanc.
SALA MÂQUINES
Es mantindran els panell sanitaris de resina fenòlica.
La nova paret divisoria es pintarà amb pintura plàstica de color blanc.
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Fusteria

SALA LABORATORIS B&G
La fusteria exterior no es tocarà.
SALA MÀQUINES
La fusteria exterior no es tocarà.
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. INSTAL·LACIONS

4.1

SANEJAMENT

S’eliminarà la pica actual existent i es crearan dos nous desguassos al local per dues piques al
Laboratori
El nou desguàs, es realitzarà a base de canonada de PVC encolada DN 32, i transcorrerà pel
fals sostre de la planta inferior, per tant serà necessari obrir forats en forjat. En aquest punt
s'enganxarà a un sanejament existent.
En tot punt de la canonada hi haurà un 2% d’ inclinació mínim per a la circulació dels líquids per
gravetat.
4.2

FONTANERIA

La instal·lació de fontaneria contempla les instal·lacions de:
-

Subministrament d’aigua freda de consum humà.
Subministrament aigua pura.

L’àmbit d’actuació, pel que fa a l’aigua freda (AF) i aigua Pura, serà les alimentacions des de la
xarxa existent d’aigua freda i aigua Pura fins als nous punts de consum (veure documentació
gràfica). S’alimentaràn les piques al Laboratori.
L’aïllament de les xarxes de canonades, ha d’ajustar-se al disposat en el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries
ITE.
Consums instantanis d’aigua freda
Pel càlcul de consums s’agafa com a referència, els consums instantanis especificats per cada
equip, o bé en el Codi Tècnic de la Edificació, Document Bàsic HS 4 Subministrament d’aigua.
Per a la nova pica del Laboratori, els cabals i dimensionat de canonades s’han calculat en funció
de les equacions de Darcy-Weisbach per al fregament lineal, i el mètode de pressió dinàmica per
a les pèrdues singulars.
Aigua freda:
El cabal de càlcul instantani es de 0,4 m3/h.
S’ha previst una canonada de Polietilè reticulat tipus WIRSBO de 16x1,5 mm.
La velocitat de pas del fluïd es de 0,8 m/s.
La caiguda de pressió del tram (incloent accessoris) serà de 0,51 m.c.a.
La distribució de les noves canonades anirà per fals sostre fins la vertical dels punts de servei i
encastades en panell o paret als trams verticals que donin subministrament als punts finals de
consum.
Els trams superficials de la xarxa d’aigua freda s’aïllaran amb coquilla elastomèrica per a evitar
condensacions en la canonada. Els nous trams disposaran de la seva corresponent clau de tall
en origen, així com d’una clau d’esquadra als punts terminals.
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INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
Objecte

L'objecte del present apartat és el de descriure les instal·lacions d'electricitat, per a garantir en la
mateixa el compliment de la normativa legal vigent per a les instal·lacions de Baixa Tensió.
La descripció de la instal·lació així com l'abast del projecte correspon a les noves instal·lacions
elèctriques de la reforma de les dues sales: Laboratoris i Sala de Màquines
Es realitzarà la reforma de la instal·lació elèctrica de la Sala Laboratori B&G i Sala de Màquines,
retirada dels quadres elèctrics existents QL Experimentació i QLM Arrays, s’instal.larà un nou
quadre elèctric QL-BG amb els tres subministraments (normal, preferent i SAI), línies elèctriques
d’àlimentació a receptors i preses de força, i mecanismes.
Es mantindran les lluminàries i emergència existents i es col.locarà una nova llum d’emergència
a la Sala de Màquines, segons es grafia als plànols.
Es modicaran les línies d'alimentació per la iluminació existents i s’instalaràn linies noves pels
receptors. S’instal.laran noves linies d’alimentació elèctriques (normal, preferent i SAI) des de
quadre general de planta 4.
S’aprofitaran les proteccions de capçalera existents al quadre electric general de planta 4 per les
linies de subministrament (normal, preferent i SAI) com s’indica als esquemes multifilars.
La seva execució es regirà pel plec de condicions econòmics-legals i tècniques de contractació,
especificades en document a part.

4.3.2

Característiques del Subministrament

El subministrament d'energia elèctrica a quadre de la Sala parteix des del Quadre General de
planta quarta “QL-P42CRG”, situat a una sala de serveis elèctrics a la mateixa planta quarta a
uns 25 metres aproximadament.
El quadre que donarà servei a les dues sales està ubicat segons indicacions dels plànols adjunts.
Es disposa de 3 subministres diferenciats dins del mateix Quadre Elèctric
- QS1 Subministre Normal
- QS2 Subministre Preferent
- QS3 Subministre SAI
Aquests subministraments elèctrics per a cada quadre de cada sala s'alimenten per noves línies
del quadre QL-P42 CRG, amb cable designació RZ1-K (AS) amb aïllament 0.6 / 1 kV. que
transcorren per safata metàl·lica o sota tub fins a l'actual ubicació del quadre elèctric.
Per calcular els elements de la instal·lació hem suposat una potència de càlcul basada en la
potència instal·lada amb uns factors de simultaneïtat. La potència màxima admissible de càlcul
per als Subministres son:

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 24

QL B&G Quadre Nou
- QSN: 13.000 W
- QSP: 32.360 W
- QSS: 10.400 W
El subministrament al quadre general de baixa tensió compleix els següents requeriments:
- Tensió de subministrament: 400 V + / - 5%
- Freqüència 50 Hz.
- Sistema: TT Trifàsic amb neutre i terra.
4.3.3

Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis.

Pel que fa a la sectorització de les Sales es complirà amb tot el descrit al punt 3 del DB-SI1.
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d'incendis s'ha de mantenir en
els punts en els quals aquests elements són travessats per elements de les instal·lacions, tals
com cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc., excloses les penetracions la
secció de pas no excedeixi de 50 cm².
Per a això i en el cas de la instal·lació elèctrica es disposarà un element que, en cas d'incendi,
obturi automàticament la secció de pas i garanteixi en aquest punt una resistència al foc almenys
igual a la de l'element travessat, es a dir EI90, o un dispositiu intumescent
d'obturació.
4.3.4

Secció dels Conductors, caiguda de tensió en les línies

La caiguda de tensió al final de cada línia no ha de superar en cap moment el 3% en enllumenat i
el 5% en força.
4.3.5

Quadre Elèctric

Els quadre elèctric que alimenta els consums de les Sales serà de tipus mural.
El Quadre QBS tindrà tots els elements necessaris per a la protecció i el seccionament de
cadascuna de les línies que parteixin als consums, a més de la protecció diferencial de
cadascuna d'elles. Disposarà d’un percentatge mínim d'ampliació del 20%.
Aquest està format per evolvents metàl·liques modulars amb portes de policarbonat, amb grau
de protecció IP-30 i dimensions segons plànols. En el seu interior s’albergaran els elements de
comandament i protecció necessaris per protegir les diferents línies i permetre les seves
maniobres. Incorporen borners d'entrada i sortida de cables a la part superior o inferior segons
necessitats, totes les entrades i sortides aniran degudament identificades.
4.3.6

Instal·lació de línies elèctriques de baixa tensió

Es realitzarà una nova instal·lació de cablejat per a l'alimentació dels diferents consums
(enllumenat, preses de corrent, equips de climatització, caixa, ...), partiran des del quadre de
cada sala, diferents línies que, discorrent per tubs de pvc o safates metàl·liques alimentaran els
receptors corresponents.
La instal·lació de cablejat s'efectuarà mitjançant cables de coure aïllats del tipus AFUMEX (lliures
d'halògens) que podran ser unipolars o multipolars. Aquells que discorrin per safata seran de
tensió nominal 0,6 / 1kV i de designació genèrica RZ1-K (AS) segons norma de disseny UNE
21123-4. Aquells que discorrin sota tub seran de tensió nominal 450/750 V i de designació
genèrica H07Z1-K [AS] segons norma de disseny UNE 211002.
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La col·locació de conductors a les safates i canalitzacions es farà de manera ordenada i
subjectes de manera que no es puguin moure.
Les derivacions que s'hagin d'efectuar es realitzaran mitjançant caixes de derivació de
dimensions adequades i amb borns corresponents a la secció del cable al seu interior. Aquestes
caixes es fixaran sobre la safata, al sostre o paret, segons convingui.
4.3.7

Instal·lació d’enllumenat
Línies d'enllumenat

La instal·lació d'enllumenat partirà del QBS, des d’allà s'alimentaran les línies per les diferents
lluminàries.
Enllumenat normal
Partirà del QBS, es disposarà de diferents enceses. Quedarà garantida una il·luminació mínima
de 500 lux al pla de treball i de 400 lux a la resta.
Es conserva la il·luminació existent de pantalles fluorescents a les dues sales.
Es disposarà d'un Valor límit d'Eficiència Energètica (VEEI) inferior a 3,5W/m2/100lux d'acord
amb la taula 2.1 del Document Bàsic HE Estalvi d'energia del CTE 2006.
Es disposarà d’una potència màxima d’il·luminació de 15W/m2, d’acord amb la taula 2.2 del
Document Bàsic HE Estalvi d'energia del CTE 2006.
Enllumenat d'emergència
Per al laboratori es conserva la lluminària d'emergència existent. A la sala de Màquines
s’instal.larà una nova lluminària d'emergència.
Entrarà en funcionament al produir-se una fallada de tensió en l'enllumenat o que la tensió es
redueixi un 30% del seu valor nominal.
La instal·lació serà fixa i proporcionarà una il·luminació mínima de 3 lux en zones ocupades per
persones, de 5 lux en els inicis dels recorreguts d'evacuació, de 3 lux en els recorreguts
d'evacuació i de 5 lux on calgui maniobrar instal·lacions, en els quadres elèctrics de distribució i
en les instal·lacions de PCI d'utilització manual.
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament en
funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal en les
zones cobertes per l'enllumenat d'emergència. Es considera com fallada d'alimentació el descens
de la tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
-L’ Enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'assolir almenys el 50% del nivell
d'il·luminació requerit al cap dels 5 si el 100% als 60 s.
-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) En les vies d'evacuació l'amplària no excedeixi de 2 m, la il·luminació horitzontal a terra
ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux a la banda central que comprèn
almenys la meitat de l'amplada de la via. Les vies d'evacuació amb amplada superior a 2 m
poden ser tractades com diverses bandes de 2 m d'amplada, com a màxim.
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b) En els punts en els que 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
il·luminació horitzontal serà de 5 Iux, com a mínim.
c) Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i
la mínima no ha de ser més gran que 40: 1.
d) Els nivells d'il·luminació establerts s'han d'obtenir considerant nul el factor de reflexió
sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del
rendiment lluminós degut a la brutícia de les lluminàries ia l'envelliment de les làmpades.
i) Per tal d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex de
rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà 40.
4.3.8

Instal·lació de posada a terra

La posada a terra s'estableix amb l'objecte principal de limitar la tensió que respecte al terra en
un moment determinat poden presentar en un moment donat els elements metàl·lics de
l'edificació, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el
material utilitzat.
La denominació "posada a terra" contempla tota unió metàl·lica directa sense fusible ni protecció
de qualsevol tipus, de secció suficient entre determinats elements o parts de la instal·lació, i un
elèctrode enterrat en el terreny, amb l'objecte d'aconseguir que entre el conjunt de instal·lacions,
edificis i superfície pròxima del terreny no existeixin diferències de potencial perilloses i que
alhora permeti el pas a terra de les corrents de fuga o descàrregues atmosfèriques.
El conductor de terra o conductor de protecció és comú amb tot el recinte de la terminal, i
arribarà al local a través de la connexió fins al quadre elèctric. D'aquí es distribueix
paral·lelament als conductors actius fins a cada receptor.
Totes les masses metàl·liques del local hauran d'estar connectades al circuit de terra. En el cas
dels receptors elèctrics, aquesta posada a terra es realitza a través de la presa de corrent o
connexió, però altres masses s'hauran de connectar directament mitjançant cable i terminal. Per
a això s'instal·laran caixes de connexió amb un born i conductor de terra al costat dels taulells
metàl·lics de la zones d'office i venda. Les connexions dels cables amb les parts metàl·liques es
realitzaran assegurant les superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió,
reblons o soldadura d'alt punt de fusió.
En cap s'intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors que puguin interrompre la continuïtat
de la instal·lació.
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Proteccions adoptades
Protecció contra contactes directes

Els equips elèctrics i elements de la instal·lació sota tensió, duran la protecció corresponent de
manera que siguin inaccessibles les parts sota tensió.
L'enllumenat d'emergència que no tingui protecció diferencial estarà proveït de doble aïllament.
Aquest tipus de receptors estan classificats com a receptors de classe II, per això no cal prendre
mesures de protecció alguna contra els contactes indirectes.
Les preses de corrent sense cap receptor específic es preveuran amb protecció diferencial amb
una sensibilitat major de 30 mA.
Protecció contra contactes indirectes
En aquest cas un defecte d'aïllament fase-massa, provoca un corrent de fuga que ve limitada per
les resistències de posada a terra (RA, RB), menyspreant la resistència de l'aïllament de l'equip.
Tensió de contacte:

UC 

RA
U
R A  RB

On U és la tensió fase-neutre.
Segons la ITC-BT-18 del Reglament de baixa tensió aquest valor d'resistència de terra serà tal
que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a:
- 24 V en local o emplaçament conductor
- 50 V en els altres casos.
Considerant aproximadament una resistència RA = RB = 10 Ω, aquestes tensions considerades
com no perilloses, provoquen la circulació, pel cos humà, d'un corrent inferior a 25-30 mA (límit
en què es té possibilitat de paràlisi respiratòria s / CEI 479-1).
Protecció contra sobreintensitats
Tots els circuits elèctrics es dotaran de proteccions magnetotèrmiques, disjuntors o, si no de
fusibles tarats per sota del corrent que pot suportar el cablejat que el forma.
Les proteccions magnetotèrmiques són dispositius amb capacitat d'interrompre el corrent elèctric
d'un circuit quan aquesta sobrepassa certs valors màxims. El seu funcionament es basa en dos
dels efectes produïts per la circulació de corrent elèctric en un circuit: el magnètic i el tèrmic
(efecte Joule). El dispositiu consta, per tant, de dues parts, un electroimant (d'actuació ràpida
davant grans sobreintensitats, a causa de curt circuits) i una làmina bimetàl·lica (actuació lenta
protegeix de sobrecàrregues petites de llarga durada)
Càlculs justificatius. baixa tensió
Justificació de Càlculs:
Per al càlcul de les seccions de les línies s'utilitza la fórmula següent:

s

l ·P
 ·e·u
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on:
s = Secció del conductor en mm2
o = Tensió entre fases en volts
P = Potència activa en watts
γ = Conductivitat del conductor
l = Longitud de la línia en metres.
i = Caiguda de tensió entre l'inici i final de línia
Hipòtesi de càlcul:
Simultaneïtat
A les taules adjuntes es pot apreciar els factors de simultaneïtat aplicats.
Càlcul de la intensitat de curtcircuit
Segons l'annex 3 de la guia tècnica d'aplicació del Reglament de Baixa Tensió, el corrent de
curtcircuit és:
Icc = 0,8 x 230 / R
On
R = resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l'alimentació.
Proteccions
Per a la determinació de les característiques de les mesures de protecció contra xocs elèctrics
en cas de defecte (contactes indirectes) i contra sobreintensitats, així com de les especificacions
de l'aparellatge encarregada de tals funcions, cal tenir en compte l'esquema de distribució
emprat.
Els esquemes de distribució s'estableixen en funció de les connexions a terra de la xarxa de
distribució o de l'alimentació, d'una banda, i de les masses de la instal·lació receptora, de l'altra.

Règim neutre TT
S'opta per aquest tipus d'esquema que correspon a la majoria de les instal·lacions alimentades
per una xarxa de distribució en BT En què el neutre del transformador d'alimentació està
connectat directament a terra, i les parts metàl·liques dels receptors estan unides a una altra
presa de terra.

Seguidament s'adjunten les taules amb la justificació de càlculs.
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CÀLCULS LINIES ELÈCTRIQUES
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Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
DERIVACIÓN IND.
QL-BG
L.ALIM QEG
LÍNIA
QL-BG
FN01
ÍTEM
QUADRE S. NORMAL PRESES VARIES
SALES
SALA B&G
SALES
TIPUS CONSUMIDOR
QG
F
MODE D'INSTAL·LACIÓ
F
B1
TENSIÓ (V)
400
230
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
T
M
NEUTRE TRIFÀSIC
S
N
POTÈNCIA (W)
13.000
1.000
FACTOR DE POTÈNCIA
0,95
0,95
LONGITUD (m)
60
25
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
5
5
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
0,81
1,70
FACTOR CORRECCIÓ
0,7
0,7
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
Cu
Cu
TERNA O MÀNEGA
T
T
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
XLPE
XLPE
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
1000
1000
AFUMEX
S
S
RESISTENT AL FOC
N
N
DENOMINACIÓ CABLE
RZ1-K 0,6/1kV
RZ1-K 0,6/1kV
I. NOMINAL (A)
19,75
4,58
I. DE CÀLCUL (A)
19,75
4,58
Icc (kA)
1,77
0,75
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
0,89
0,69
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
1,70
2,39
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
47
18
SECCIÓ FASE (mm2)
10
2,5
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
10
2,5
SECCIÓ TERRA (mm2)
10
2,5
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
4 X 10 +T.T.
2 X 2,5 +T.T.
SIMULTANEÏTAT
0,70
0,5
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
13.000
500
POTÈNCIES NOMINALS (W)
18.500
1.000
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
16
16
POLS
4P
2P

QL-BG
FN02
PRESES VARIES
SALA B&G
F
B1
230
M
N
1.000
0,95
25
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,75
0,69
2,39
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

QL-BG
FN01
PRESES VARIES
SALA B&G
F
B1
230
M
N
1.000
0,95
25
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,75
0,69
2,39
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
25
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,75
0,69
2,39
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

FN03
PRESES VARIES
SALA B&G

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
25
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,75
0,69
2,39
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

FN04
PRESES VARIES
SALA MAQ.

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
25
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,75
0,69
2,39
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

FN05
PRESES VARIES
SALA B&G

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
25
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,75
0,69
2,39
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

FN06
PRESES VARIES
SALA B&G

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
25
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,75
0,69
2,39
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

FN07
PRESES VARIES
SALA B&G

QL-BG
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QUADRE QL-BG

QUADRE SERVEI NORMAL
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Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
QL-BG
LÍNIA
FN08
ÍTEM
PRESES VARIES
SALES
SALA B&G
SALES
TIPUS CONSUMIDOR
F
MODE D'INSTAL·LACIÓ
B1
TENSIÓ (V)
230
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
M
NEUTRE TRIFÀSIC
N
POTÈNCIA (W)
1.000
FACTOR DE POTÈNCIA
0,95
LONGITUD (m)
25
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
5
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
1,70
FACTOR CORRECCIÓ
0,7
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
Cu
TERNA O MÀNEGA
T
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
XLPE
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
1000
AFUMEX
S
RESISTENT AL FOC
N
DENOMINACIÓ CABLE
RZ1-K 0,6/1kV
I. NOMINAL (A)
4,58
I. DE CÀLCUL (A)
4,58
Icc (kA)
0,75
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
0,69
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
2,39
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
18
SECCIÓ FASE (mm2)
2,5
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
2,5
SECCIÓ TERRA (mm2)
2,5
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
2 X 2,5 +T.T.
SIMULTANEÏTAT
0,5
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
500
POTÈNCIES NOMINALS (W)
1.000
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
16
POLS
2P
F
B1
230
M
N
1.000
0,95
25
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,75
0,69
2,39
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

FN10
PRESES VARIES
SALA B&G

FN09
PRESES VARIES
SALA B&G
F
B1
230
M
N
1.000
0,95
25
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,75
0,69
2,39
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

QL-BG

QL-BG

F
B1
400
T
S
3.000
0,95
12
M
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,56
5,70
1,01
0,16
1,86
16
2,5
2,5
2,5
4 X 2,5 +T.T.
1
3.000
3.000
16
4P

CL-1
CLIMA. CL9
SALA TECNICA

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.500
0,95
12
M
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
6,86
8,58
1,01
0,50
2,19
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
1.500
1.500
16
2P

CL-2
FANCOIL FC03
SALA MAQ

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.500
0,95
12
M
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
6,86
8,58
1,01
0,50
2,19
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
1.500
1.500
16
2P

CL-3
FANCOIL FC07
LABRATORI

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.500
0,95
12
M
5
1,70
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
6,86
8,58
1,01
0,50
2,19
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
1.500
1.500
16
2P

CL-4
FANCOIL FC02
DESPATX

QL-BG
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QUADRE S. PREF.
-

ÍTEM

SALES
SALES
TIPUS CONSUMIDOR
MODE D'INSTAL·LACIÓ
TENSIÓ (V)
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
NEUTRE TRIFÀSIC
POTÈNCIA (W)
FACTOR DE POTÈNCIA
LONGITUD (m)
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
FACTOR CORRECCIÓ
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
TERNA O MÀNEGA
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
AFUMEX
RESISTENT AL FOC
DENOMINACIÓ CABLE
I. NOMINAL (A)
I. DE CÀLCUL (A)
Icc (kA)
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
SECCIÓ FASE (mm2)
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
SECCIÓ TERRA (mm2)
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
SIMULTANEÏTAT
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
POTÈNCIES NOMINALS (W)
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
POLS
QS
F
400
T
S
32.360
0,92
20
5
0,81
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
50,77
50,77
1,51
0,46
1,27
63
16
16
16
4 X 16 +T.T.
0,77
32.360
42.160
50
4P

CUADRO GENERAL
L.ALIM QEG
QL-BG

Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
LÍNIA

A
B1
230
M
N
1.500
0,92
12
3
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
7,09
7,09
0,97
0,50
1,77
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
1.500
1.500
16
2P

SALA B&G
A
B1
230
M
N
1.500
0,92
12
3
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
7,09
7,09
0,97
0,50
1,77
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
1.500
1.500
16
2P

SALA B&G

ENLLUMENAT

A02

A01
ENLLUMENAT

QL-BG

QL-BG

A
B1
230
M
N
80
0,92
15
3
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,38
0,38
0,67
0,03
2,44
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
80
80
16
2P

SALA B&G

ENLL. EMERGENCIA

AE1

QL-BG

A
B1
230
M
N
1.500
0,92
12
3
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
7,09
7,09
0,97
0,50
1,77
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
1.500
1.500
16
2P

SALA B&G

ENLLUMENAT

A03

QL-BG

A
B1
230
M
N
1.500
0,92
12
3
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
7,09
7,09
0,97
0,50
1,77
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
1.500
1.500
16
2P

SALA MAQ.

ENLLUMENAT

A04

QL-BG
FN01

QL-BG

A
B1
230
M
N
80
0,92
15
3
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,38
0,38
0,67
0,03
2,44
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
80
80
16
2P

SALA MAQ.

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,97
0,33
1,60
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

SALA B&G

ENLL. EMERGENCIA PRESES VARIES

AE2

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,97
0,33
1,60
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

SALA B&G

PRESES VARIES

FN02

QL-BG
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QL-BG
FN04
PRESES VARIES
SALA MAQ.
F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,97
0,33
1,60
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

QL-BG
FN03
PRESES VARIES
SALA B&G
F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,97
0,33
1,60
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

ÍTEM

SALES
SALES
TIPUS CONSUMIDOR
MODE D'INSTAL·LACIÓ
TENSIÓ (V)
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
NEUTRE TRIFÀSIC
POTÈNCIA (W)
FACTOR DE POTÈNCIA
LONGITUD (m)
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
FACTOR CORRECCIÓ
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
TERNA O MÀNEGA
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
AFUMEX
RESISTENT AL FOC
DENOMINACIÓ CABLE
I. NOMINAL (A)
I. DE CÀLCUL (A)
Icc (kA)
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
SECCIÓ FASE (mm2)
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
SECCIÓ TERRA (mm2)
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
SIMULTANEÏTAT
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
POTÈNCIES NOMINALS (W)
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
POLS

Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
LÍNIA

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,97
0,33
1,60
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

SALA B&G

PRESES VARIES

FN05

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,97
0,33
1,60
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

SALA B&G

PRESES VARIES

FN06

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,97
0,33
1,60
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

SALA B&G

PRESES VARIES

FN07

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,97
0,33
1,60
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

SALA B&G

PRESES VARIES

FN08

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,97
0,33
1,60
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

SALA B&G

PRESES VARIES

FN09

QL-BG

N1

QL-BG

F
B1
230
M
N
1.000
0,95
12
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,58
4,58
0,97
0,33
1,60
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,5
500
1.000
16
2P

SALA B&G

A
B1
230
M
N
3.000
0,92
14
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
14,18
14,18
0,91
1,16
2,43
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.400
3.000
16
2P

SALA MAQ.

PRESES VARIES CONGELADOR 1 -80

FN10

QL-BG
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SALES
SALES
TIPUS CONSUMIDOR
MODE D'INSTAL·LACIÓ
TENSIÓ (V)
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
NEUTRE TRIFÀSIC
POTÈNCIA (W)
FACTOR DE POTÈNCIA
LONGITUD (m)
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
FACTOR CORRECCIÓ
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
TERNA O MÀNEGA
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
AFUMEX
RESISTENT AL FOC
DENOMINACIÓ CABLE
I. NOMINAL (A)
I. DE CÀLCUL (A)
Icc (kA)
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
SECCIÓ FASE (mm2)
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
SECCIÓ TERRA (mm2)
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
SIMULTANEÏTAT
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
POTÈNCIES NOMINALS (W)
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
POLS

ÍTEM

Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
LÍNIA
N3

N2

N4

QL-BG
N5

QL-BG
N6

QL-BG
N7

QL-BG
N8

QL-BG

A
B1
230
M
N
3.000
0,92
9
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
14,18
14,18
1,06
0,74
2,01
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.400
3.000
16
2P

SALA MAQ.
A
B1
230
M
N
3.000
0,92
11
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
14,18
14,18
1,00
0,91
2,18
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
2.400
3.000
16
2P

SALA B&G
A
B1
230
M
N
2.000
0,92
10
M
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
9,45
11,81
1,03
0,55
1,82
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
1.600
2.000
16
2P

SALA B&G
A
B1
230
M
N
2.000
0,92
9
M
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
9,45
11,81
1,06
0,50
1,77
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
1.600
2.000
16
2P

SALA B&G
A
B1
230
M
N
2.000
0,92
9
M
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
9,45
11,81
1,06
0,50
1,77
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
1.600
2.000
16
2P

SALA B&G
A
B1
230
M
N
2.000
0,92
9
M
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
9,45
11,81
1,06
0,50
1,77
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
1.600
2.000
16
2P

SALA B&G

A
B1
230
M
N
2.000
0,92
9
M
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
9,45
11,81
1,06
0,50
1,77
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
1.600
2.000
16
2P

SALA B&G

CONGELADOR 2 -80CONGELADOR 3 -20CONGELADOR 4 -20CONGELADOR 5 -20CONGELADOR 6 -20CONGELADOR 6 -20CONGELADOR 6 -20

QL-BG

QL-BG

A
B1
230
M
N
2.000
0,92
9
M
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
9,45
11,81
1,06
0,50
1,77
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
1.600
2.000
16
2P

SALA MAQ.

MAQ.GEL

N9

QL-BG

A
B1
230
M
N
1.500
0,92
9
M
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
7,09
8,86
1,06
0,37
1,64
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
1.200
1.500
16
2P

SALA MAQ.

FPLC

N10

QL-BG
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SALA B&G
A
B1
230
M
N
2.000
0,92
10
M
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
9,45
11,81
1,03
0,55
1,82
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
1
2.000
2.000
16
2P

SALA MAQ.
A
B1
230
M
N
1.500
0,92
9
M
5
1,27
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
7,09
8,86
1,06
0,37
1,64
18
2,5
2,5
2,5
2 X 2,5 +T.T.
0,8
1.200
1.500
16
2P

SALES
SALES
TIPUS CONSUMIDOR
MODE D'INSTAL·LACIÓ
TENSIÓ (V)
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
NEUTRE TRIFÀSIC
POTÈNCIA (W)
FACTOR DE POTÈNCIA
LONGITUD (m)
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
FACTOR CORRECCIÓ
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
TERNA O MÀNEGA
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
AFUMEX
RESISTENT AL FOC
DENOMINACIÓ CABLE
I. NOMINAL (A)
I. DE CÀLCUL (A)
Icc (kA)
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
SECCIÓ FASE (mm2)
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
SECCIÓ TERRA (mm2)
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
SIMULTANEÏTAT
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
POTÈNCIES NOMINALS (W)
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
POLS

CE
CAMPANA

N11
CENTRIFUGA

ÍTEM

QL-BG

QL-BG

Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
LÍNIA

CRG
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Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
CUADRO GENERAL
QL-BG
L.ALIM QEG
LÍNIA
QL-BG
FS01
ÍTEM
QUADRE S. SAI
PRESES VARIES
SALES
SALA B&G
SALES
1
TIPUS CONSUMIDOR
QS
A
MODE D'INSTAL·LACIÓ
F
B1
TENSIÓ (V)
400
230
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
T
M
NEUTRE TRIFÀSIC
S
N
POTÈNCIA (W)
10.400
1.000
FACTOR DE POTÈNCIA
0,92
0,92
LONGITUD (m)
60
25
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
5
5
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
1,70
2,41
FACTOR CORRECCIÓ
0,7
0,7
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
Cu
Cu
TERNA O MÀNEGA
T
T
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
XLPE
XLPE
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
1000
1000
AFUMEX
S
S
RESISTENT AL FOC
N
N
DENOMINACIÓ CABLE
RZ1-K 0,6/1kV
RZ1-K 0,6/1kV
I. NOMINAL (A)
16,32
4,73
I. DE CÀLCUL (A)
16,32
4,73
Icc (kA)
0,97
0,66
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
0,71
0,43
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
2,41
2,84
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
47
25
SECCIÓ FASE (mm2)
10
4
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
10
4
SECCIÓ TERRA (mm2)
10
4
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
4 X 6 +T.T
2 X 2,5 +T.T.
SIMULTANEÏTAT
1,00
1
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
10.400
1.000
POTÈNCIES NOMINALS (W)
10.400
1.000
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
20
10
POLS
4P
2P

QL-BG
FS03
PRESES VARIES
SALA B&G
1
A
B1
230
M
N
1.000
0,92
25
5
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,73
4,73
0,66
0,43
2,84
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
1.000
1.000
10
2P

QL-BG
FS02
PRESES VARIES
SALA B&G
1
A
B1
230
M
N
1.000
0,92
25
5
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,73
4,73
0,66
0,43
2,84
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
1.000
1.000
10
2P

FS04
PRESES VARIES
SALA MAQ.
1
A
B1
230
M
N
1.000
0,92
25
5
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,73
4,73
0,66
0,43
2,84
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
1.000
1.000
10
2P

QL-BG
FS05
PRESES VARIES
SALA B&G
1
A
B1
230
M
N
1.000
0,92
25
5
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,73
4,73
0,66
0,43
2,84
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
1.000
1.000
10
2P

QL-BG
FS06
PRESES VARIES
SALA B&G
1
A
B1
230
M
N
1.000
0,92
25
5
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,73
4,73
0,66
0,43
2,84
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
1.000
1.000
10
2P

QL-BG

FS07
PRESES VARIES
SALA B&G
1
A
B1
230
M
N
1.000
0,92
25
5
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,73
4,73
0,66
0,43
2,84
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
1.000
1.000
10
2P

QL-BG

FS08
PRESES VARIES
SALA B&G
1
A
B1
230
M
N
1.000
0,92
25
5
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,73
4,73
0,66
0,43
2,84
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
1.000
1.000
10
2P

QL-BG
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Icc QUADRE AIGÜES AMUNT 1
QL-BG
LÍNIA
FS09
ÍTEM
PRESES VARIES
SALES
SALA B&G
SALES
1
TIPUS CONSUMIDOR
A
MODE D'INSTAL·LACIÓ
B1
TENSIÓ (V)
230
MONOFÀSIC/TRIFÀSIC
M
NEUTRE TRIFÀSIC
N
POTÈNCIA (W)
1.000
FACTOR DE POTÈNCIA
0,92
LONGITUD (m)
25
ELEV. o MOTOR o LAMP. DES. (E/M/F)
CAIGUDA TENSIÓ ADMISSIBLE (%)
5
CAIGUDA TENSIÓ ANTERIOR (%)
2,41
FACTOR CORRECCIÓ
0,7
MATERIAL CONDUCTOR (Cu o Al)
Cu
TERNA O MÀNEGA
T
MATERIAL DE L' AÏLLAMENT
XLPE
AÏLLAMENT DEL CABLE (V)
1000
AFUMEX
S
RESISTENT AL FOC
N
DENOMINACIÓ CABLE
RZ1-K 0,6/1kV
I. NOMINAL (A)
4,73
I. DE CÀLCUL (A)
4,73
Icc (kA)
0,66
CAIGUDA TENSIÓ PARCIAL (%)
0,43
CAIGUDA TENSIÓ TOTAL (%)
2,84
I. SUPORTADA PEL CABLE (A)
25
SECCIÓ FASE (mm2)
4
SECCIÓ NEUTRE (mm2)
4
SECCIÓ TERRA (mm2)
4
SECCIÓ NOMINAL (mm2)
2 X 2,5 +T.T.
SIMULTANEÏTAT
1
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W)
1.000
POTÈNCIES NOMINALS (W)
1.000
CALIBRE PROTECCIÓ MAGNET. (A)
10
POLS
2P

QL-BG
DG
DETECCIO GASOS
SALA B&G
1
A
B1
230
M
N
200
0,92
15
5
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,95
0,95
0,76
0,05
2,46
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
200
200
10
2P

QL-BG
FS10
PRESES VARIES
SALA B&G
1
A
B1
230
M
N
1.000
0,92
25
5
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
4,73
4,73
0,66
0,43
2,84
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
1.000
1.000
10
2P

CO
CONTROL CLIMA
SALA B&G
1
A
B1
230
M
N
200
0,92
15
5
2,41
0,7
Cu
T
XLPE
1000
S
N
RZ1-K 0,6/1kV
0,95
0,95
0,76
0,05
2,46
25
4
4
4
2 X 2,5 +T.T.
1
200
200
10
2P

QL-BG
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4.3.10 Relació de Maquinària
La Maquinària a instal·lar en aquestes sales serà:
Subministrament Normal:
-Preses Varies
-Climatitzador CL-09 3.000W
-Fancoil FC03 1.500W
-Fancoil FC07 1.500W
-Fancoil FC02 1.500W

FN01-FN-10
CL-1
CL-2
CL-3
CL-4

Subministrament Preferent:
- 2 Congeladors -80ºC 6.000W
- 6 congeladors -20ºC 12.000W
- Maquina Gel 2.000W
- FPLC 1.500W
- Centrifuga 1.500W
- Campana 2.000W

N1-N2
N3-N8
N9
N10
N11
CE

- Preses Varies

FP01-FP10

Subministrament SAI
Prreses varies
Control clima

FS01-FS10
CO
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VEU I DADES

Per a la nova instal·lació de veu i dades partirem d'un armari de Rack situat a la planta 4ª a una
distància d'uns 25 metres.
El total de presses de connexió UTP RJ-45 CAT 6a projectades es de 70 unitats a la sala de
Laboratoris.
Es dona per suposat que el Rack existent es suficient per dotar a les sales.
El recorregut del cablejat horitzontal es farà per canalització independent amb la màxima
distància (mínim 10 cm) possible a conduccions elèctriques i evitant girs en angles rectes.
La distribució està prevista mitjançant safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, que
discorrerà sobre fals sostre fixada al sostre mitjançant elements de suport.
Sistema alarma congeladors.
S’instal.larà cablejat de les alarmes dels congeladors fins a caixa de connexionat, per la
transmissió de senyal fins l’automata ubicat a la sala de comunicacions de planta. El cablejat
serà cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de polilefina i coberta de PVC no propagadora de flama segons UNE-EN 603332-1-2.
Es deixarà llargada de cable suficient desde
Es traslladarà la sirena i llums de la sala de congeladors actual a la nova ubicació segons
s’indica als plànols.

4.5

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Amb l’objectiu de reduir al màxim els límits de risc de l’usuari del local, dels danys derivats d’un
incendi, es dissenyaran les següents instal·lacions de Protecció Contra Incendis en l’interior del
local, executant-se mitjançant un instal·lador autoritzat.
El manteniment de les mateixes, es realitzarà seguint el “Reglament de Instal·lacions de
Protecció Contra Incendis” i les seves Disposicions o Reglamentacions específiques
corresponents.
Antecedents
Els locals objecte de reforma es troben en un edifici què compta amb les mesures de PCI
requerides segons la normativa aplicable durant la seva execució i legalització.
Les intervencions de reforma que es pretenen dur a terme, no augmenten el risc per a l’usuari
derivat d’un incendi ni redueixen les condicions de seguretat existents per aquest.
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INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Les instal·lacions en matèria de Seguretat en cas d’incendi seran les que es detallen a
continuació.

Sistemes automàtics d’extinció d’incendis -RuixadorsL’edifici compta amb un sistema automàtic d’extinció d’incendis en les sales, mitjançant ruixadors
penjats.
La proposta de reforma contempla la total cobertura de l’àrea. Es mantindran els ruixadors
penjats al fals sostre de tipus decoratiu existents.
En les zones d’enderroc de fals sostre, es protegiran els ruixadors afectats durant les obres fins
recolocarlos un cop realitzat el tancament.

Sistemes automàtics de detecció d’incendis
-Detectors de fumL’edifici compta amb un sistema automàtic de detecció d’incendis en les sales.
Es mantenen els detectors de fums òptics instal.lats que se reubicaran segons s’indica als
plànols.
La instal·lació seguirà les instruccions i recomanacions del fabricant.
La línia elèctrica que alimentarà els detectors haurà de ser independent, havent d’estar sempre
connectada per la total supervisió del Sistema de detecció.
Els sistemes automàtics de detecció i les seves característiques i especificacions s’ajustaran a la
norma UNE 23.007.
-Detecció de gasEl local disposa de sistema de detecció de gas. Es mantindran els detectors de gas instal.lats
Sistemes d’extinció
No es modifiquen.
Existeix un extintor manual d’incendis de tipus CO2, de 2 kg, situat al passadís.
Tots els extintors aniran senyalitzats mitjançant la corresponent senyal de mitjà de protecció
contra incendis manual complint la norma UNE 23033; i hauran de ser visibles en cas de fallada
en el subministrament a l'enllumenat normal.
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BIE. Boques d’Incendi Equipades
No es modifiquen.
Existeix una BIE de 25mm situada al passadís.
Sistemes d’alarma
No es modifiquen.
Enllumenat d’emergència
S’instal·larà enllumenat d’emergència a les vies d’evacuació i elements de protecció contra
incendis.
La justificació del número i ubicació d’equips d’enllumenat es detalla en l’apartat d’Electricitat.

JUSTIFICACIÓ PROPAGACIÓ I EVACUACIÓ
Ocupació
L’ocupació segons densitats previstes en el CTE-DB-SI3 : densitat assimilable a Laboratori
5m2/pers.;
Laboratori 127,5 m2/5 = 26 pers.
Sala Màquines 18 m2/5 = 4 pers.
D’acord amb l’ ocupació referida, es dimensionaran els mitjans d’evacuació.
Sortides
No es modifiquen les sortides.
El dimensionat dels mitjans d’evacuació, passos i portes; estan dimensionats d’acord amb el
número total de persones on el seu pas està previst per a ells.
Per la ocupació de les Sales, l’amplada de la fulla de portes i passos no serà menor a 80 cm.
Recorreguts d’evacuació
La reforma no modifica substancialment els recorreguts d’evacuació.
Senyalització
Hauran de senyalitzar mitjançant senyals visibles fins i tot en cas de fallada en el
subministrament a l'enllumenat normal i d'acord la norma UNE 23034:1988, UNE 23035-1:2003,
UNE
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003:
- Les sortides de recinte, un senyal amb el rètol "SORTIDA".
- Senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació.
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- Senyals dels recorreguts d'evacuació en els punts que hi hagi alternatives que puguin induir a
error.
- Les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en l'evacuació es disposarà el senyal
amb el rètol "Sense sortida", mai col·locades en les fulles de les portes.
La mida dels senyals haurà de correspondre, en funció de la distància d'observació del senyal:
- 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m
- 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m
- 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m
Haurà de realitzar manteniment dels senyals acord amb el que estableix la norma UNE 230353:2003.

COMPARTIMENTACIÓ I RESISTÈNCIA AL FOC
Es mantindrà RF les parets de la sala actual que actualment ho és i es farà RF 90 la nova
divisoria entre les noves sales de Laboratori i Congeladors.
El pas de les instal·lacions a través d’aquest sector d’incendis es realitzarà d’acord amb
l’especificat al punt 3 del DB-SI1.

4.6
4.6.1

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Descripció de la instal·lació

La zona a reformar es divideix en 3 espais, amb requeriments i característiques ben
diferenciades:
Laboratori
La climatització en el Laboratori es manté amb l’actual climatitzador CL-09 existent amb sistema
de conductes d’impulsió i retorn i difusors., i Fancoil FC07 existent En aquesta zona simplement
es reubicaran els difusors i reixes de retorn. afectades per la modificació dels tancaments.
Despatx
Es manté la climatització existent amb Fancoil existent FC02. No hi ha reforma.
Sala de Màquines
Es manté la climatització existent amb Fancoil existent FC03. Unicament es reubicaran els
difusors i reixes de retorn afectades per la modificació dels tancaments per la nova ubicació de la
sala.
El seu dimensionat es suficient, per quant no es modiquen les condicions d’us previstes a la
instal.lació existent.
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Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis.

Pel que fa a la sectorització de la Sala es complirà amb tot el descrit al punt 3 del DB-SI1.
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d'incendis s'ha de mantenir en
els punts en els quals aquests elements són travessats per elements de les instal·lacions, tals
com cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc., excloses les penetracions la
secció de pas no excedeixi de 50 cm².
Per a això i en el cas de la instal·lació de climatització i/o ventilació es disposarà un element que,
en cas d'incendi, obturi automàticament la secció de pas i garanteixi en aquest punt una
resistència al foc almenys igual a la de l'element travessat, es a dir EI90, per exemple una
comporta tallafocs automàtica EI90 o un dispositiu intumescent d'obturació.

4.7

GASOS TÈCNICS

Els Laboratoris disposen actualment de subministrament de gasos tècnics: aire comprimit, CO2 i
buit. En els laboratoris es reubicaràn les preses de gasos CO2 i buit segons indicacions dels
plànols. La reforma partirà de la instal·lació existent.

4.8

INSTAL.LACIÓ DE GAS

Els Laboratoris disposen actualment de subministrament de gas.
S’instal.laran noves canonades a sala de Laboratoris fins els punts d’utilització segons
indicacions dels plànols. La reforma partirà de la instal·lació existent.
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

5.1

RESUM DE PRESSUPOST
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PLÀNOLS ARQUITECTURA
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07

ESTAT ACTUAL - PLANTA
ESTAT ACTUAL - ALÇADA SOSTRES
ESTAT REFORMAT - PLANTA
ENDERROCS
ESTAT REFORMAT – NOVA CONSTRUCCIÓ
ESTAT REFORMAT-REVESTIMENTS
ESTAT REFORMAT – SOSTRES

PLÀNOLS INSTAL·LACIONS
I-00.01 COORDINACIO D'INSTAL·LACIONS A SOSTRE
I-01.01 ELECTRICITAT – ENLLUMENAT
I-01.02 ELECTRICITAT – FORÇA, VEU I DADES
I-01.01.1 ESQUEMES MULTIFILARS QL.BG SUBMINISTRAM. NORMAL
I-01.01.2 ESQUEMES MULTIFILARS QL.BG SUBMINISTRAM. PREFERENT
I-01.01.3 ESQUEMES MULTIFILARS QL.BG SUBMINISTRAM. SAI
I-02.01 HVAC
I-03.01 FONTANERIA I SANEJAMENT
I-03.02 GASOS TÈCNICS
I-04.01 SEGURETAT INCENDI - INSTAL·LACIONS I EVACUACIÓ
PLÀNOLS SEGURETAT I SALUT
SS-01.01 ESTUDI SEGURETAT I SALUT
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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DADES GENERALES

El present document té per objecte definir els criteris amb els que s’han de realitzar els treballs
en cadascuna de les instal·lacions que afecta el present projecte de la reforma i adequació de la
Sala de Laboratoris B&G de la Planta 4ª del Centre de Regulació Genòmica.
Està redactat per donar compliment al “Real Decreto 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Ubicació
Titular:
Domicili:

Centre de Regulació Genòmica
Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona

Dades de l’obra
Dades del titular.
Promotor:
Peticionari:
Domicili social :
Emplaçament:

Centre Regulació Genòmica
Centre Regulació Genòmica
Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona
Dr. Aiguader, 88, 08003 Barcelona

Ús a que es destina:

Laboratoris B&G y Sala de Màquines

Descripció de l’obra
El present projecte té com a objecte la reforma de les instal·lacions de climatització, baixa tensió,
aigua, PCI, comunicacions i arquitectura. Implica, per tant, els treballs habituals hidràulics i
d’electricitat i canalitzacions de xapa i tub metàl·lic.
Instal·lacions especials existents en el CRG
No existeix cap instal·lació existent especial. Totes les instal·lacions existents, de climatització,
de electricitat i gas es desmuntaran.
Dates d’intervenció
Les dates d’intervenció es decidiran conjuntament entre la Propietat, el Promotor i l’Empresa
Contractista. La duració dels treballs serà d’aproximadament dos mesos des de la data d’inici.
2.

PROCEDIMENT, EQUIPS TÈCNICS I MEDIS AUXILIARS
2.1 Procediments
El procediment bàsic d’execució serà el següent:
1. Desmuntatge de les instal·lacions existents i enderroc de les particions, sostres i
terres.
2. Construcció de la nova distribució. Aixecament de paraments verticals i del terra
tècnic.
3. Muntatge de totes les noves instal·lacions.
4. Muntatge del nou cel ras i revestiment de paraments verticals i terra tècnic.
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2.3 Medis Auxiliars
A continuació es relacionen els medis auxiliars que es faran servir a l’obra:
EINES:
Es faran servir eines habituals de obra per els treballs anteriorment descrits.
BASTIDES:
La distància entre suports no pot sobrepassar els 3.5m.
ESCALES DE MÀ:
Sabates

antilliscants.

Han

de

sobrepassar

en

1

m

l'altura

a

salvar.

Separació de la paret a la base =  de l'altura total.
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:
Quadre general en caixa estanca de doble aïllament, situat a >h 1m:
- diferencials de 0,3A en línies de màquines i força.
- diferencials de 0,03A en línies d'enllumenat a tensió > 24V.
- magnetotérmic general omnipolar accessible des de l'exterior.
- magnetotérmics en línies de màquines, preses de cte. i enllumenat.
La instal·lació de cables serà aèria des de la sortida del quadre.
La posada a terra (cas de no utilitzar la de l'edifici) serà < 80 ohms.
3.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE ES PUGUIN EVITAR
A continuació, s’inclouen els riscos laborals que poden presentar-se en l'obra i que
poden ser totalment evitats mitjançant l'adopció de les mesures tècniques indicades:
LINIES ELÈCTRIQUES
S’ha d’assegurar el tall del fluid fins a la zona de treball.
INSTAL·LACIONS EXISTENTS
S’han de neutralitza i preveure les instal·lacions existents.

4.

RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PUGUIN ELIMINAR
Aquest apartat conté la identificació dels riscos laborals que no poden ser completament
evitats, i les mesures preventives i proteccions tècniques que hauran d'adoptar-se per al
control i la reducció d'aquest tipus de riscos.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra
establertes en l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a
continuació els riscos particulars de distints treballs d’obra, considerant que alguns d’ells
poden donar-se durant tot el procés d’execució de l’obra o be ser aplicables a altres
treballs.
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S’haurà de tenir especial atenció als riscos més usuals en les obres, com per exemple
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, adoptant en cada moment la postura més
idònia segons el treball que es realitzi.
A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures
d’edificació veïnes i procurar minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Així mateix, els riscos relacionats han de tenir-se en compte en els previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Les empreses participants hauran d’indicar si utilitzaran vehicles e indicaran qualificació
del personal que tingui que conduir-los.
S’ha d’indicar el número, nombre i qualificació professional del personal que treballa en
la mateixa.
MITJANS i MAQUINÀRIA
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).
Riscos derivats del funcionament de grues.
Caiguda de la càrrega transportada.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
TREBALLS PREVIS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
ENDERROCS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Fallida de l'estructura.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Acumulació i baixada de runes.

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

PANELLATS, REVESTIMENTS i ACABATS
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços degudes a postures incorrectes.
Bolcada de piles de matèria.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques).
INSTAL·LACIONS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Sobreesforços per postures incorrectes.
Caigudes de pals i antenes.
5.

RELACIÓ DE TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
La relació següent conté els riscos especials, segons l’annex I del R.D.1627/1997
-

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

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS TÈCNIQUES
6.1 Mesures de prevenció i control
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons
la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
6.2 Mesures preventives del personal
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra.
Senyalització de les zones de perill.
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada,
blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases.
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules.
Utilització de calçat de seguretat.
Utilització de casc homologat.
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.
Utilització de mandils.
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
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6.3 Mesures de protecció a tercers
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
6.4 Instal·lació elèctrica
-

Els equips de protecció magnetotèrmics i diferencials, han d’estar en perfecte
estat així com els quadres de maniobra, mànegues i tot tipus d’utillatge elèctric,
per evitar corrent de defecte en la maquinària que es connecti.
Els quadres, endolls i preses de corrent han d’estar en perfecte estat, així com el
fet de no situar-se en zones mullades per evitar els contactes directes. Les
connexions guardaran les prescripcions de seguretat que siguin necessàries.
En ambients amb possibilitats d’explosions o que es puguin inflamar no es
podrà accedir amb conductors.
Tampoc es podrà accedir per arreglar maquinària amb tensió.

6.5 Maquinàries portàtils
-

Es disposarà de les normes del Reglament Electrotècnic en les màquines/eines,
per evitar contactes directes o indirectes.
Protegir la maquinària mitjançant protectors de forma que no es puguin enganxar
a zones de cos o roba.
Protegir les eines de tall amb protectors.
Proteccions personals amb finalitat d’evitar projeccions de partícules.
Es tallarà el subministrament a maquinaries per poder-les arreglar o conservarles i no es permetrà que se encenguin mentre estigui el personal.
Es marcarà el radio d’acció d’òrgans mòbils de forma que no existeixin contactes
amb les persones o amb altres maquinaries.
Utilització d’aigua en la producció de pols, quan les màquines siguin
compatibles.
Es protegirà al personal del so superior a l’admissible.
Es limitarà les vibracions
En contacte amb l’aigua , es protegirà al personal con proteccions individuals o
col·lectives segons sigui el treball.
Els productes abrasius es mantindran en llocs apropiats i el seu maneig es
realitzarà per part del personal especialitzat, segons normes homologades.
La utilització de maquinàries portàtils es realitzarà amb ventilació de 50 m 3/h.
com a mínim.
Per aquelles repercussions que puguin produir lesions es prendran les mesures
necessàries per limitar-les fins usos admissibles.
S’utilitzaran pantalles protectores quan es facin les soldadures per arc i
autògenes
S’utilitzaran mides col·lectives o individuals per evitar les caigudes del personal.

6.6 Mesures auxiliars
-

No s’emmagatzemarà en les bastides cap material d’acopi
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Es prendran les mesures preventives segons REBT per evitar en els mitjans
auxiliars electrocucions, ja sigui per contacte directe o indirecte.
En la utilització de mitjans auxiliars es compliran les normes del bon ús i
manteniment adequades. Es retiraran aquelles que no compleixin les condicions
d’estabilitat i resistència segons el cas.
Es prendran les mesures necessàries per assegurar que no es produeixin
enganxaments per bolcada, etc..

6.7 Demolicions
-

-

S’apuntalaran els edificis contigus quan per imperatiu d’estabilitat, sen podessin
derivar runes d’acord amb la naturalesa de l’edifici. Aquests apuntalaments es
determinaran per les condicions més pèssimes de l’estat de les càrregues i en
funció a l’apuntalament que s’hi hagi de col·locar.
Es valoraran les vibracions per tal de prendre mesures correctores i procedir a
l’apuntalament o canvi de maquinària segons el cas.
Es protegiran contra la caiguda violenta d’enderrocs les zones de permanència
de personal o vies públiques
Es marcarà la zona de manera que l’element enderrocat no produeixi
enganxaments.
Es regarà per evitar la pols patològica. En cas de pols important es prendran
mitjans alternatius.
S’evitarà acumular a la planta baixa grans enderrocs, de manera que es puguin
produir esforços laterals sobre parets adjacents. S’apuntalaran o es treuran els
enderrocs segons la seva quantitat.
Es prendran les mesures oportunes correctores per tal d’evitar danys en
instal·lacions públiques, bé per canvi de traçat com de pantalles o sistemes
d’enderroc adequats.
Es clausuraran o retiraran productes inflamables abans de començar l’enderroc
o la demolició.
En voladures, es realitzarà l’estudi escaient per tal de conèixer les vibracions
aeris que poden produir trencament de vidres.
S’analitzaran els components de bolcament de parts de l’obra per evitar cops.
S’evacuaran els enderrocs de manera que no vagin sobre la carregada.
El personal es protegirà d’asfíxia, tant per emanacions procedents de sitges
soterrades com per qualsevol altra emmagatzemada o per emanacions de
qualsevol tipus.
La maquinària portarà protectors per evitar tallar-se.

6.8 Mesures preventives de protecció contra-incendis
Es coloraran extintors contra incendis, A, B, C, D, E, en funció de les matèries o
materials que es puguin emmagatzemar i en una proporció de 1/500 m2
construïts com a mínim, 5 unitats, de manera que la seva situació ens permeti
una fàcil extinció.

7.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES DEL CRG
S’adjunten a continuació, les fitxes dels riscos i mesures preventives del CRG, consignes
d’emergencia i evacuació:

8.

DESCRICPIÓ DELS SERVEIS COMUNS
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8.1 Serveis Higiènics
D'acord amb l'apartat 15 de l'Annex 4 del RD 1627/1997, l'obra disposarà de serveis higiènics.
S’utilitzaran els lavabos i zones de descans, així com s’habilitarà un espai que es farà servir de
vestuari a la planta 5ena.
8.2 Primers auxilis i assistència sanitària
D'acord amb l'apartat A 3 de l'Annex 6 del RD 1627/1997, l'obra disposarà del material
de primers auxilis que s'indica a continuació:
- Una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, embena, esparadrap, apòsits adhesius, torniquet, antiespasmòdics, analgèsics, borsa
per a aigua o gel, termòmetre, tisores, xeringues d'un sol ús, pinces i guants d'un sol ús.
L'Assistència Primària (Urgències) se situa al CAP Barceloneta, 25, situat al carrer al Passeig
Marítim
Barceloneta,
25,
de
Barcelona.
El
telèfon
és
932213783.
L'Assistència Especialitzada (Hospital) se situa a l’Hospital del Mar, situat al carrer Passeig
Marítim Barceloneta de Barcelona 25-29. El telèfon és 93 483000.
9.

CONDICIONS DE L’ENTORN
L’obra es desenvolupa en un laboratori, que forma part d’un edifici de 6 plantes dedicat a
la investigació. L’edifici està actualment ocupat i en ús, i l’obra, es troba a un altell
completament aïllat i senyalitzat. Aquest local serà totalment independent i no accessible
als usuaris habituals de l’edifici i no influeix en l’activitat normal del personal habitual.

10.

NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició
de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD
1627/1997
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO
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Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)
RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 .
30 abril (BOE 01/05/98)
RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
Orden TIN/1071/2010
1/5/2010)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA
DISPOSICIONES
MÍNIMAS
EN
MATERIA
DE
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LOS LUGARES DE TRABAJO

RD
2177/2004, de 12 de
novembre
(BOE: 13/11/2004)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
MODIFICACIÓN DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN
LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD
Y
SALUD
EN
LAS
OBRAS
DE
CONSTRUCCIÓN
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)
RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

12

mayo

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997.
(BOE: 24/05/97)

12

mayo

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D.
773/1997.30
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE:
07/08/97)
transposició de la directiva
89/655/CEE
modifica i deroga alguns
capítols de la “ordenanza de
seguridad e higiene en el
trabajo”
(O. 09/03/1971)

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

RD
485/1997.
(BOE: 23/04/97)

14

abril

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/97)
En el capítol 1 exclou les obres
de construcció, però el RD
1627/1997 l'esmenta en quant
a escales de mà. Modifica i
deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

RD 487/1997, de 14 DEabril
(BOE 23/04/97)

14

abril

mayo
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PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8
junio
(BOE: 21/06/01)
R.D
988/1998
(BOE: 03/06/98)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE
LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO,
LIMPIEZA
Y
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE
POBLADO
REGLAMENTO
OBRAS

DE

APARATOS

ELEVADORES

octubre

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre
de 1953 (BOE: 22/12/53) O.
23 septiembre de 1966 (BOE:
01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de
1956
Derogat capítol III pel RD
2177/2004
O. de 28 de agosto de 1970.
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y
ANEXOS I Y II
(BOE:
05/09/70;
09/09/70)
correcció d'errades:
BOE:
17/10/70
O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

PARA

O. de 23 de mayo de 1977
(BOE:
14/06/77)
modificació:O. de 7 de marzo
dE 1981 (BOE: 14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN
REFERENTE
A
GRÚAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27
juny,
(BOE: 17/07/03).
vigent a
partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio
de 1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS
CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 31
octubre
(BOE: 07/11/84)

1984

NORMAS
COMPLEMENTARIAS
DEL
REGLAMENTO
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

O. de 7
enero
(BOE: 15/01/87)

1987
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN
OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE:
16
I
17/03/71)
correcció
d'errades
(BOE:
06/04/71) modificació: (BOE:
02/11/89)
derogats alguns
capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 I RD 1215/1997
O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS
PROTECTORES AUDITIVOS
PANTALLAS PARA SOLDADORES
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD
CALZADO
DE
MECÁNICOS

SEGURIDAD

CONTRA

RIESGOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

VIAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

DE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO
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11.
PLECS DE CONDICIONS PARTICULAR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I
SALUT
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT i SALUT
L’empresa constructora o instal·ladora per a la realització d’aquesta obra
disposarà d’assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut, propi o
contractat a l’efecte.
SERVEI MÈDIC
L’empresa constructora disposarà de servei mèdic propi o mancomunat.
VIGILANT DE SEGURETAT i SALUT
Es obligatori per aquesta obra el nomenament de vigilant de seguretat i salut.
Les seves funcions seran:
L’estricta observança de les disposicions legals sobre mesures de
seguretat
El compliment de l’estudi de Seguretat anotant-se les faltes de seguretat
que s’observin.
Informar al tècnic i a l’empresa instal·ladora de les accions preses sense tenir en
compte la seguretat requerida.
INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
Es disposa d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança
Genera l de Seguretat i Higiene en el Treball. La farmaciola obligatòria haurà de
tenir com a mínim els següents productes:
- Aigua oxigenada.
- Alcohol de 96º.
- Tintura de iode.
- Mercromina.
- Amoníac.
- Gasa esterilitzada.
- Cotó hidròfil.
- venda.
- Esparadrap.
- Antiespasmòdics.
- Analgèsic.
- Tònics per el cor d’urgència
- Torniquet.
- Bosses per aigua i gel.
- 4 guants esterilitzats.
- Xeringa d’un sol us.
- Agulles injectables d’un sol ús.
- Termòmetre clínic.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
Es reposarà immediatament el material exhaurit de la farmaciola, la qual es
revisarà mensualment.
INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR
Es disposarà en obra de vestidor, serveis higiènics i menjador, adequadament
dotats.
El vestidor comptarà amb armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
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Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa, amb aigua freda i calenta, per
a cada 10 treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, i disposarà de miralls
i calefacció.
El menjador comptarà amb taules, seients amb respatller, piques per a rentar
plats, escalfa menjars, calefacció i un recipient per deixalles.
Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es disposarà d’un treballador amb
la dedicació necessària.
En cas de que l’aigua no provingui d’una xarxa de subministrament reconeguda,
s’analitzarà periòdicament per tal de garantir-ne la potabilitat per al seu consum.
FORMACIÓ
Tot el personal rebrà al seu ingrés a l’obra una exposició detallada dels mètodes
de treball i dels riscs que comporten, juntament amb les mesures de seguretat
que s’hauran d’emprar.
Escollit el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers
auxilis, de manera que tots els espais d’obra disposin almenys d’un socorrista.
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
Tot el personal que comenci a treballar en la instal·lació haurà de passar un
reconeixement mèdic previ a l’inici, que haurà de ser repetit en el termini d’un
any.
S’haurà d’informar al personal de la instal·lació de l’emplaçament dels diferents
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals,
ambulatoris,...) on s’hagin de traslladar els accidentats pel seu ràpid i efectiu
tractament.
Es disposarà en obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, policia local,
... per a garantir un ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres
d’assistència.
És aconsellable que aquesta llista contingui també altres telèfons com són els de
bombers, companyia subministradora d’aigua, gas, electricitat, telèfon o
qualsevol altre que es pugui afectar durant l’execució de les instal·lacions.
PREVENCIÓ DE RISCS DAVANT DE TERCERS
Se senyalitzaran adequadament les zones de la instal·lació que puguin afectar la
via pública, així com els accessos i sortides de la mateixa.
Sempre que sigui imprescindible per a l’execució de les obres tallar la circulació
de vials públics, s’avisarà amb la suficient antelació als afectats, i se senyalitzarà
adequadament, prenent les mesures més oportunes per a cada cas concret.
El contractista, sots-contractista o industrials que intervinguin a la instal·lació
estaran coberts per les assegurances necessàries de danys a tercers que puguin
ocasionar el personal, vehicles o maquinària al seu càrrec.
PLA DE SEGURETAT
En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut, el contractista o constructor general
o principal de l’obra quedarà obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el
que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin en funció del seu propi
sistema d’execució d’obra, les previsions contingudes en l’estudi. En aquest pla
s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que l’Empresa
adjudicatària proposi amb la corresponent valoració econòmica de les mateixes.
Així mateix el Pla de Seguretat no suposarà una disminució en el referent als
sistemes de protecció adoptats, ni en el cas hipotètic d’una disminució del
pressupost.
En el cas de discrepància entre dos normes de seguretat s’aplicarà la que
representi per el treball una seguretat més gran.
En els casos i suposicions en els que el propietari de l’obra la realitza sense la
interposició del contractista o contractar-se l’execució d’una obra convenint que
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l’executant només realitzi el seu treball (art.1588 del Código Civil) li correspon al
propietari la responsabilitat d’elaboració del pla de forma directa o mitjançant un
tècnic amb titulació de grau superior o mig contractat a aquest efecte.
Les partides de proteccions col·lectives, com per exemple les bastides només es
podran certificar en l’estudi de Seguretat si no s’han inclòs en el pressupost
d’execució material de l’obra, entenent-se aquesta regla general
d’incompatibilitat de doble certificació entre el pressupost de l’obra i de l’estudi de
seguretat, en totes les partides.
12.

MESURAMENT I PRESSUPOST DELS ELEMENTS DE SEGURETAT PREVISTOS
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PLECS DE CONDICIONS
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PLECS DE CONDICIONS PARTICULARS


Objecte del Plec de Condicions

La finalitat dels presents Plecs de Condicions Tècniques consisteix en la determinació i
definició dels conceptes que s’indiquen a continuació:
- Abast dels treballs a realitzar per l’Industrial i, per tant, plenament inclosos a la seva
Oferta.
- Materials complementaris per al perfecte acabat de la instal·lació, no relacionats
explícitament, ni en el Document d’amidaments i pressupost, ni als plànols, però que per la
seva lògica aplicació quedaran inclosos, plenament, en el subministrament de l’Industrial.
- Qualitats, procediments i formes d’instal·lació dels diferents equips, dispositius i, en
general, elements primaris i auxiliars.
- Proves i assaigs parcials a realitzar durant el procés de muntatge. Proves i assaigs
finals, tant provisionals, com definitius, a realitzar durant les corresponents recepcions.
- Les garanties exigides en els materials, en el seu muntatge i en el seu funcionament
conjunt.


Conceptes Compresos

Es competència exclusiva dels Industrials i, per tant, queda totalment inclosa en el preu
ofertat, el subministrament de tots aquells elements i/o conceptes que siguin necessaris per al
perfecte acabat i posta a punt de les obres i instal·lacions, segons es descriguin a la memòria,
son representades als plànols, queden relacionades de manera bàsica en el document
d’Amidaments i pressupost i la qualitat i característiques de muntatge dels quals s’indiquen en
els Plecs de Condicions Tècniques.
Queda entès per tant, que els quatre Documents del Projecte, es a dir, Memòria,
Amidaments i Pressupost, Plànols i Plec de Condicions Tècniques formen tot un conjunt. Si fos
advertida o existís qualsevol discrepància entre aquests quatre documents, la seva interpretació
serà la que determini la Direcció d’Obra. Tret d’indicació contrària a l’Oferta, quedant
explícitament indicat al Contracte que, l’industrial, accepta aquest criteri i no podrà formular cap
mena de reclamació per motius d’omissions i/o discrepàncies entre qualsevol dels quatre
Documents que integren el Projecte.
Qualsevol exclusió, inclòs implícita o explícitament per l’Indstrial en la seva Oferta i que
difereixi dels conceptes exposats en els paràgrafs anteriors, no tindrà cap validesa, tret que en el
Contracte, de forma particular i explícita, es manifesti la corresponent exclusió.
Es responsabilitat de l’Industrial el compliment de tota normativa oficial vigent aplicable al
Projecte. Durant la realització del Projecte s’ha posat la disposició màxima per a complir amb tota
la normativa oficial vigent al respecte. No obstant, si en el mateix existissin conceptes que es
desviessin o no complissin les normatives, es obligació de l’Industrial comunicar-ho a la seva
Oferta i de la manera descrita més endavant. Queda, per tant, obligat l’Industrial a efectuar una
revisió del Projecte, previ a la presentació de la seva Oferta, tot indicant, expressament, a la
mateixa, qualsevol deficiència, o en cas contrari, la seva conformitat amb el Projecte en matèria
de compliment de tota la normativa oficial vigent aplicable.
L’Industrial efectuarà el pla de seguretat i el seguiment corresponent als seus treballs,
havent de disposar de tots els elements de seguretat, auxiliars i de control exigits per la
Legislació vigent, tot duent-se a lloc amb la deguda coordinació en relació a la resta de l’obra, pel
que serà preceptiva la comptabilitat i acceptació d’aquesta feina amb el pla de seguretat general
de l’obra i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb la conformitat de la Direcció Tècnica i el
Contractista general.
Queden inclosos també, com a part dels treballs de l’industrial, la preparació de tots els
plans d’obra, així com la gestió i preparació de tota la Documentació Tècnica necessària, inclòs
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el Visat i Legalitzat de Projectes i Certificats d’obra, així com la seva tramitació davant els
diferents Organismes Oficials, a l’objecte d’obtenir tots els permisos requerits d’acord a la
Legislació.
També queden incloses la realització de totes les proves de posta en marxa de les
instal·lacions, realitzades segons les indicacions de la Direcció d’Obra.
No es procedirà a efectuar la recepció provisional si tot lo anterior no estigués degudament
complimentat a satisfacció de la Direcció d’Obra.
Tanmateix, queden inclosos tots els treballs corresponents a la definició, coordinació i
instal·lació de totes les escomeses de serveis, tal com electricitat, aigua, gas, sanejament i altres
que poguessin requerir-se, ja sigui de forma provisional per a efectuar els muntatges en obra o
de forma definitiva per a satisfer les necessitats del Projecte. S’entén, per tant, que aquests
treballs queden plenament inclosos en l’Oferta de l’Industrial, tret que s’indiqui expressament el
contrari.
Queda, per tant, l’Industrial assabentat per aquest Plec de Condicions que es
responsabilitat seva la realització de les comprovacions indicades, previ a la presentació de
l’Oferta, així com la presentació a temps, mode i forma de tota la Documentació mencionada i la
consecució dels corresponents permisos. L’industrial, en cas de subcontractació, o l’Empresa
responsable de la seva contractació, no podran formular cap mena de reclamació respecte a
aquest concepte, ja sigui per omissió, desconeixement o qualsevol altre causa.


Conceptes no compresos

En general, només queden exclosos de realització per part de l’Industrial responsable de
les instal·lacions, els conceptes que responen a activitats de paleteria, tret que en els Documents
de Projecte s’indiqués expressament el contrari. Els conceptes exclosos son els que s’indiquen a
continuació.
- Bancades d’obra civil per a maquinaria.
- Protecció de canalitzacions que discorren pel terra. Aquesta protecció fa referència al
morter de ciment i sorra o formigó per a protegir les esmentades canalitzacions del trànsit de
l’obra. La protecció pròpia de la canalització queda inclosa en el subministrament.
- En general, qualsevol tipus de paleteria necessària per al muntatge de les instal·lacions.
En particular, l’obertura de regates per al pas de les instal·lacions i el posterior morter de
cobertura.
- Obertura de forats en terres, parets, forjats o altres elements d’obra civil o paleteria per a
la distribució de les diferents canalitzacions. Tanmateix, queda exclòs el corresponent
passamurs, marc, bastidor, etc. en els forats oberts. Es, en canvi, competència de l’instal·lador,
el subministrament del corresponent element a rebre a l’obra civil, ja sigui passamur, marc,
bastidor, etc. i la determinació precisa de dimensions i situació dels forats de la forma i manera
indicats més endavant. Tot això, en temps i mode compatibles amb l’execució de la paleteria, per
a evitar qualsevol tipus de modificació i/o ruptures posteriors. Els prejudicis derivats de qualsevol
omissió relativa a aquests treballs i accions serà repercutida directament a l’instal·lador.
- Suport d’instal·lacions, sempre i quan s’utilitzi, exclusivament, material de construcció.
Quan es pugui efectuar per qualsevol procediment mecànic, com trepants etc., serà sempre
competència de l’instal·lador. Els suports i el seu muntatge sempre serà competència de
l’Instal·lador.
- Magatzems, banys, etc., necessaris per a l’ús i conservació de materials dels Industrials
durant el desenvolupament dels muntatges.


Interpretació del Projecte

La interpretació del Projecte correspon en primer lloc a l’Enginyer (Enginyeria) Autor del
mateix, o en el seu defecte, a la persona que ostenti la Direcció d’Obra. S’entén com a Projecte
tots els documents que l’integren, es a dir, Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost i Plec de
Condicions Tècniques que per a qualsevol interpretació del Projecte per a qualsevol fi i, entre
altres, per a una aplicació de Contracte, ha d’atendre a les dues figures (Autor o Director),
anteriorment indicades.
Qualsevol delegació del Autor o Director del Projecte, a efectes d’interpretació del mateix,
haurà de realitzar-se per escrit i així sol·licitar-se per la persona o entitat interessada.
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Coordinació del Projecte

Serà responsabilitat exclusiva de l’Industrial la coordinació de les instal·lacions i obres de
la seva competència. L’Industrial posarà tots els mitjans tècnics i humans necessaris per a la
efectivitat conseqüent de dita coordinació, tant amb l’empresa Constructora, com amb els
diferents oficis o instal·ladors d’altres especialitats que concorrin en els muntatges de l’edifici. Per
tant, cada industrial queda obligat a coordinar els treballs de la seva competència amb la d’altres
oficis. S’entén per coordinació dels treballs la seva representació en plànols d’obra, realitzats per
l’Industrial a partir dels plànols del Projecte adaptats a les condicions reals d’obra i el seu
posteriorment muntatge, de forma ordenada, d’acord a aquests plans i demés Documents de
Projecte.
En aquells punts concurrents entre dos oficis o Industrials i que, per tant, pogués ser
conflictiva la delimitació de la frontera de treballs i responsabilitats corresponents a cadascun,
l’Industrial es remetrà al que figuri en el Projecte o, en el seu defecte, al que dictamini sobre el
particular la Direcció d’Obra. Queda, per tant, assabentat l’industrial que no podrà efectuar o
aplicar els seus criteris particulars al respecte.
Tots els treballs seran finalitzats de manera neta i estèticament amb harmonia dins els
acabats arquitectònics generals de l’edifici. Es posarà especial atenció als traçats de les xarxes i
suports, de manera que aquestes respectin les línies geomètriques i planimètriques dels terres,
sostres, fals sostres, parets i altres elements integrats a la construcció.
Tant els materials acopats, com els materials muntats, hauran de romandre protegits, a fi
d’evitar els mals ocasionats per aigua, brossa, substàncies químiques, mecàniques i, en general,
afectacions de construcció o altres oficis. Qualsevol material que sigui necessari subministrar per
a la protecció dels equips instal·lats, tal com plàstics, cartrons, cintes, malles, etc., queda
plenament inclòs en l’oferta de l’Industrial. La Direcció d’Obra es reserva el dret a refusar tot
material que pogués ser defectuós per qualsevol dels motius indicats.
Al finalitzar les feines, l’Industrial procedirà a una neteja a fons (eliminar pintura, taques de
guix, etc.) de tots els equips i materials de la seva competència, així com a la retirada del
material sobrant, retalls, deixalla, etc. Aquesta neteja fa referència a tots els elements muntats i a
qualsevol altre concepte relacionat amb la seva feina, no essent causa justificativa l’omissió de
l’anterior, l’afectació del treball d’altres oficis.


Modificacions del Projecte

Només podran ser admeses modificacions a l’indicat en els Documents de Projecte per
alguna de les causes que s’indiquen a continuació.
- Millores en la qualitat, quantitat o característiques de muntatge dels diferents
components de la instal·lació, sempre i quan no quedi afectat el pressupost o , en tot cas, sigui
disminuït, no repercutint, en cap cas, aquest canvi amb compensació d’altres materials.
- Modificacions en l’arquitectura de l’edifici i, conseqüentment, variació de la instal·lació
corresponent. En aquest cas, la variació de les instal·lacions serà exclusivament la que
defineixi la Direcció d’Obra o, en el seu cas, l’Instal·lador amb aprovació d’aquella. A
l’objecte de matisar aquest apartat, s’indica que pel terme modificacions s’entén
modificacions importants en la funció o conformació d’una determinada zona de l’edifici.
Les variacions motivades pels treballs de coordinació a l’obra, degudes al moviments
normals i ajustaments d’obra queden plenament incloses en el pressupost de
l’instal·lador, no podent-se formular cap mena de reclamació per aquest concepte.
Qualsevol altre modificació del Projecte, ja sigui en concepte d’interpretació del Projecte,
compliment de normativa o per ajustament d’obra, haurà d’atendre a allò indicat en els apartats
corresponents del Plec de Condicions Tècniques i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb el
consentiment exprés i per escrit del Autor del Projecte i/o de la Direcció d’Obra. Tota modificació
que no compleixi qualsevol d’aquest requisits mancarà de validesa.


Inspeccions

La Direcció d’Obra i/o Propietat podran sol·licitar qualsevol tipus de Certificació Tècnica de
materials i/o muntatges. Tanmateix, podran realitzar totes les revisions o inspeccions que
considerin oportunes, tant a l’edifici, com en els tallers, fàbriques, laboratoris o altres llocs, on
l’instal·lador es trobi realitzant els treballs corresponents a la instal·lació Les mencionades
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inspeccions poden ser totals o parcials, segons els criteris que dictamini al respecte la Direcció
d’Obra per a cada cas.


Qualitats

Qualsevol element, màquina, material i, en general, qualsevol concepte on pugui ser
definible una qualitat, aquesta serà la indicada en el Projecte, be determinada per una marca
comercial o per una especificació concreta. Si no estigués definida una qualitat, la Direcció
d’Obra podrà escollir la que correspongui en el mercat a nivells considerats similars als de la
resta de materials especificats en el Projecte. En aquest cas, l’Industrial queda obligat, per
aquest plec de Condicions Tècniques, a acceptar el material que li indiqui la Direcció d’Obra.
Si l’industrial proposés una qualitat similar a la especificada en el Projecte, correspon
exclusivament a la Direcció d’Obra definir si aquesta és o no similar. Per tant, tota marca o
qualitat que no sigui la específicament indicada en el Document d’Amidaments i Pressupost o en
qualsevol altre document del Projecte haurà de ser aprovada per escrit per la Direcció d’Obra
prèviament a la seva instal·lació, podent ser refusada, per tant, sense prejudici de cap tipus per
a la Propietat, si no fos complit el requisit.
Tots els materials i equips hauran de ser productes normalitzats de catàleg de Fabricants
dedicats amb regularitat a la fabricació dels corresponents materials o equips i hauran d’ésser de
primera qualitat i del més recent disseny del fabricant que compleixi amb els requisits d’aquestes
especificacions i la normativa vigent. Tret d’indicació expressa escrita en contrari per la Direcció
d’Obra, no s’acceptarà cap material i/o equip fabricat anterior a 9 mesos o més de la data de
Contracte del Instal·lador.
Tots els components principals dels equips hauran de portar el nom, la direcció del
fabricant i el model i número de sèrie en una placa fixada amb seguretat en un lloc visible. No
s’acceptarà la placa de l’agent distribuïdor. En aquells equips en els que es requereixi placa o
timbre autoritzats i/o col·locats per la Delegació d’Indústria o qualsevol altre Organisme Oficial,
serà competència exclusiva de l’Industrial procurar la corresponent placa i abonar qualsevol Dret
o Taxa exigible al respecte.
Durant la obra, l’Industrial queda obligat a presentar a la Direcció d’Obra quants materials
o mostres dels mateixos li siguin sol·licitats. En el cas de materials voluminosos, s’admetran
catàlegs que reflecteixin perfectament les característiques, acabat i composició dels materials
que es tracti.


Reglamentació d’Obligat Compliment

Amb total independència de les prescripcions indicades en els Documents del Projecte, es
prioritari per a l’Industrial el compliment de qualsevol Reglamentació d’obligat compliment que
afecti, directa o indirectament, a la seva instal·lació, ja sigui de caire nacional, autonòmic,
municipal, de la companyia o, en general, de qualsevol ens que pugui afectar a la posta en
marxa legal i necessària per a la consecució de les funcions previstes a l’edifici. El concepte de
compliment de normativa fa referència no només al compliment de tota normativa del propi equip
o instal·lació, sinó també al compliment de qualsevol normativa exigible durant el muntatge,
funcionament i/o sistema.
Es, per tant, competència, obligació i responsabilitat l’Industrial la prèvia revisió del
Projecte abans de la presentació de la seva Oferta i, un cop adjudicat el Contracte, abans de que
realitzi cap comanda, ni que executi cap muntatge. Aquesta segona revisió del Projecte, a
efectes de compliment de normativa, es requereix tant per si hagués hagut alguna modificació a
la normativa aplicable després de la presentació de l’Oferta, com si, amb motiu d’alguna
modificació rellevant sobre el projecte original, aquesta pogués contravenir qualsevol normativa
aplicable. Si això ocorregués, queda obligat l’Industrial a exposar-lo davant la Direcció Tècnica i
la Propietat. Aquesta comunicació haurà de ser realitzada per escrit i lliurada en mà a la Direcció
Tècnica de l’Obra.
Un cop iniciats els treballs o les comandes dels materials relatius a la instal·lació
contractada, qualsevol modificació que fos necessari realitzar per tal de complir amb la
normativa, ja fos per oblit, negligència, o per modificació de la mateixa, serà realitzat amb càrrec
total a l’Industrial i sense cap cost per a la Propietat o altres oficis o Contractistes, reservant-se
aquesta els Drets per reclamació de danys i perjudicis en la forma que es consideri afectada.
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Queda, per tant, l’Industrial assabentat per aquest Plec de Condicions que no podrà
justificar l’incompliment de normativa per identificació de projecte, ja sigui abans o després de
l’adjudicació del seu Contracte o per instruccions directes de la Direcció d’Obra i/o Propietat.


Documentació gràfica

A partir dels plànols del Projecte, es competència exclusiva l’Industrial preparar tots els
plànols d’execució de l’obra. Incloent-hi tant els plànols de coordinació, com els plànols de
muntatge necessaris, mostrant detalladament les característiques de construcció precises per al
correcte muntatge dels equips i xarxes per part dels muntadors, per al ple coneixement de la
Direcció D’Obra i dels diferents oficis i Empreses Constructores que concorrin per l’edificació.
Aquests plànols han de reflectir totes les instal·lacions i obres de paleteria en detall al complet,
així com la situació exacta de les bancades, ancoratges, forats, suports, etc. L’industrial queda
obligat a subministrar tots els plànols de detall, muntatge i plànols d’obra en general, que exigeixi
la Direcció d’Obra, quedant aquest treball plenament inclòs a l’oferta.
Aquests plànols d’obra han de realitzar-se paral·lelament al desenvolupament de l’obra i
previs al muntatge de les respectives instal·lacions, tot això dins dels terminis exigits per a no
entorpir el programa general de construcció i acabats, ja sigui per zones o bé general.
Independentment de l’anterior, l’Industrial haurà de marcar a l’obra els forats, passos, traçats i,
en general, totes aquelles senyalitzacions necessàries, tant per als seus muntadors, com per als
d’altres edificis o Empreses Constructores.
Segons s’ha indicat en l’apartat 1.2, tanmateix, competència de l’Industrial, la presentació
dels escrits, certificats, visats i plànols visats per el col·legi professional corresponent, per a la
Legalització de la instal·lació davant els diferents ens o organismes. Aquests plànols hauran de
coincidir sensiblement amb allò instal·lat a l’obra.
Així, al final de l’obra l’industrial queda obligat a lliurar els plànols de construcció i els
diferents esquemes de funcionament i connexionat necessaris per a que hi hagi una
determinació precisa de com és la instal·lació, tant en els seus elements vistos, com en els
elements ocults. El lliurament d’aquest document es considera imprescindible previ a la
realització de qualsevol recepció provisional de l’obra.
Qualsevol documentació gràfica generada per l’Industrial només tindrà validesa si queda
formalment acceptada i/o visada per la Direcció d’Obra, entenent que es una aprovació general i
no rellevarà de cap manera a l’Industrial de la responsabilitat d’errors i de la corresponent
necessitat de comprovació i adaptació dels plànols per la seva part, així com la reparació de
qualsevol muntatge incorrecte per aquest motiu.


Documentació final de l’obra

Previ a la recepció provisional de la obra, cada industrial queda obligat a presentar tota la
documentació de projecte, ja sigui de tipus legal i/o contractual, segons els documents de
projecte i conforme amb l’indicat en aquest Plec de Condicions. Com a part d’aquesta
documentació, s’inclou tota la documentació i certificats de tipus legal, requerits pels diferents
Organismes Oficials i Companyies Subministradores.
En particular, aquesta Documentació es refereix a:
- Certificats de cada instal·lació, presentats davant la Delegació del Ministeri d’Indústria i
Energia. Incloent-hi autoritzacions de subministrament, butlletins, etc.
- Ídem davant les Companyies Subministradores.
- Protocols de proves complets de les instal·lacions (original i copia).
- Manual d’instruccions (original i copia), incloent-hi fotocòpies del catàleg amb
instruccions tècniques de funcionament, manteniment i conservació de tots els equips de la
instal·lació.
- Proposta d’stock mínim de recanvis.
- Llibre oficial de manteniment legalitzat.
- Projecte actualitzat (original i copia).
- Llibre del edifici legalitat.
Com a part de la documentació que ha d’entregar l’industrial, durant i fins a la fi de l’obra,
queda inclosa tota informació relativa al Llibre de l’Edifici, d’acord a l’estipulat per la Llei i segons
es requereixi, en tot cas, la Direcció Facultativa. Aquesta documentació fa referència a plànols
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as-built, normes i instruccions de conservació i manteniment de les instal·lacions, definició de les
quantitats dels materials utilitzats, així com la seva garantia i relació de Subministradores i
normes d’actuació en cas de sinistre o situacions d’emergència.


Garanties

Tant els components de la obra, com de la instal·lació, com el seu muntatge i funcionalitat,
quedaran garantits pel temps indicat per la legislació vigent, a partir de la recepció provisional i,
en cap cas, aquesta garantia cedirà fins a la recepció definitiva. Es deixarà a criteri de la Direcció
d’Obra determinar davant un defecte de maquinaria la possibilitat de reparació o el canvi total de
la unitat.
Aquest concepte aplica a tots els components i materials de les instal·lacions, siguin
aquests els especificats, de mode concret, en els Documents de Projecte o els similars
acceptats.


Seguretat

Durant la realització de l’obra es tindrà present en tot moment el “Reglamento de
Seguridad e Higiene en el Trabajo” i, en general, amb totes aquelles normes i ordres
encaminades a proporcionar el més alt grau de seguretat, tant al personal, com al públic en
general.
L’Instal·lador efectuarà pel seu compte el pla de seguretat i el seguiment corresponent a
les seves feines, havent de disposar de tots els elements, auxiliars i de control exigits per la
legislació vigent. Tot això amb la deguda coordinació en relació a la resta de l’obra, pel que serà
preceptiva la compatibilitat i acceptació d’aquest treball amb el pla de seguretat general de l’obra
i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb la conformitat de la Direcció tècnica responsable en
l’obra d’aquesta matèria i el Contractista general. En qualsevol cas, queda assabentat
l’instal·lador, per aquest Plec de Condicions Tècniques, que es de la seva total responsabilitat
vigilar i controlar que es compleixen totes les mesures de seguretat descrites en el pla de
seguretat, així com les normes relatives a muntatges i d’altres indicades en aquest apartat.
L’Instal·lador col·locarà proteccions adequades en totes les parts mòbils dels equips i
maquinària, així com baranes rígides a totes les plataformes fixes i/o mòbils que instal·li per
sobre del terra, amb l’objectiu de facilitar la correcta realització de les obres de la seva
competència.
Tots els equips i aparells elèctrics utilitzats temporalment en l’obra seran instal·lats d’una
manera eficaç i segura i inclouran la seva corresponent connexió de posta a terra. Les
operacions de manteniment s’efectuaran de la mateixa manera. Les connexions a quadres
elèctrics provisionals es faran sempre amb clavilles, quedant prohibida la connexió amb born nu.


Materials complementaris compresos

Com a complement als conceptes generals compresos, indicats en les condicions generals
i, en general, en els Documents del Projecte, s’indiquen a continuació alguns punts particulars
concrets, exclusivament com exemple o aclariment per a l’Industrial, no significant que aquests
excloguin l’extensió o l’abast d’altres.
- Suports, perfils, estreps, cargols i, en general, elements de sustentació necessaris,
degudament protegits per pintures o tractaments electroquímics. Aquests materials seran d’acer
inoxidable quan s’instal·lin en ambients corrosius.
- Antivibradors coaxials de canonades, bases antivibratòries de maquinària i equips,
elements elàstics de suport, lones de conductes i, en general, tots aquells elements necessaris
per a l’eliminació de vibracions.
- Bancades metàl·liques, dilatadors de ressort, lires, unions flexibles i , en general, tots
aquells elements necessaris per a l’absorció de moviments tèrmics de la instal·lació per causa
pròpia o per dilatacions d’obra civil.
- Acoblaments elàstics de conductes i/o canonades en juntes de dilatació o escomeses a
maquinaria, equips o elements dinàmics.
- Proteccions de xarxes, equips i accessoris amb pintures antioxidants o anticorrosives,
tant per a intempèrie com per interiors. Enfundats plàstics termoadaptables per a canalitzacions
encastades i, en general, tots aquells elements de prevenció i protecció d’agressions externes.
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- Pintures i tractaments de terminació, tant d’equips, canalitzacions i accessoris.
- Acabats exteriors dels aïllaments per la seva protecció de la pluja, per acció solar, per
ambients corrosius, ambients bruts, etc.
- Gasos de soldadura, pastes, silicones i qualsevol element necessari per al correcte
muntatge, acabat i segellat.
- Per a l’instal·lador de climatització es consideren compreses les canalitzacions
elèctriques per maniobra, control, des de les borneres previstes a tal efecte en els quadres
elèctrics (és responsabilitat de l’Instal·lador el subministrament dels plànols d’enclavament
corresponents i la seva verificació funcional, encara que el muntatge s’hagi realitzat per altres
dins dels quadres elèctrics de força). Les qualitats d’aquestes canalitzacions seran les definides
en el Projecte o, en el seu defecte, seran d’acord a les contigües paral·leles quant existeixin o a
les adoptades en el muntatge elèctric.
- Maneguets passamurs, marcs, bastidors i bancades metàl·liques i, en general, tots
aquells elements necessaris de pas o recepció dels corresponents de la instal·lació.
- Proteccions acústiques i elements d’apantallament necessaris per a complir els nivells de
soroll, tant a l’interior com a l’exterior.
- Connectors, terminals de pressió, premses de sortida de caixes, quadres i canaletes i
demés accessoris i elements per al correcte muntatge de la instal·lació.
- Relés, contactors, transformadors i demés accessoris de maniobres i control incorporats
als quadres elèctrics, encara que afectin a altres instal·lacions. S’inclouen tots els elements
necessaris fins a la sortida.
- Guies en canalitzacions buides.
- Terminals de calorifugat en tubs d’escapament de grups electrògens i bombes dièsel.
- Reixes i elements per la ventilació, en general, de zones tècniques.
Queda entès per l’industrial que tots els materials, accessoris i equipament indicats en
aquest apartat queden plenament inclosos en el seu subministrament, amb independència que
siguin citats expressament en els documents del Projecte. Qualsevol omissió a aquest, per part
de l’industrial, haurà de ser inclòs expressament en la seva Oferta i, en el seu cas, acceptat i
reflectit en el corresponent Contracte.
Totes les unitats i, en particular, les relacionades amb la paleteria ( passamurs,
maneguets, forats, etc.) seran coordinades i efectuades en temps i mode compatible per evitar
qualsevol tipus de ruptura. Els perjudicis derivats de qualsevol omissió relativa a aquests treballs
i accions seran repercutits directament a l’industrial.


Estudi de les Instal·lacions Existents

Durant la preparació dels documents de Projecte s’ha fet un esforç especial per reflectir,
de manera precisa, l’abast de totes les sales i instal·lacions objecte de reforma i que
constitueixen l’abast del Projecte. No obstant, previ a la presentació d’ofertes, els ofertants
estudiaran detalladament les instal·lacions existents en la seva aplicació al Projecte, per a poder
conèixer l’estat actual de les instal·lacions en la seva aplicació al funcionament previst per tots i
cadascun dels components de la mateixa. Això requereix que els Industrials visitin l’edifici per a
familiaritzar-se amb l’estat de les seves instal·lacions, abans de presentar Oferta.
En cas d’advertir l’industrial qualsevol discrepància, ja sigui per motius de normativa, de
mal estat dels equips, impossibilitat de reutilització per al fi previst, necessitats de reposició, etc.,
deurà indicar-ho expressament en la seva Oferta. Tanmateix, deurà indicar qualsevol
discrepància respecte als criteris de muntatge i execució de les instal·lacions en obra, descrits en
el Projecte.
No s’admetran afegits, canvis o modificacions amb càrrec a la propietat, generats per
imprevistos imputables al incompliment d’aquest apartat, amb independència del que s’indiqui en
els plànols del Projecte.
A més, queda assabentat, per tant, l’industrial per aquest Plec de Condicions Tècniques,
que assumirà qualsevol responsabilitat sobre la reutilització del equipament i/o sistemes
proposats, tret indicació contrària en la seva Oferta.
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PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS
CONDICIONS GENERALS


Condicions generals

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les
especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En
aquells casos en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE.
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del
Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. Un cop adjudicada l’obra
definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa els
catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que s’hagin
d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. La Direcció
Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els que
no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o
dels terminis de garantia. El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de
manera que no alterin les seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves
formes o dimensions.


Proves i assajos de materials

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos
necessaris per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o
assajos es podran fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons
cregui convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves
s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director d’Obra designi. Qualsevol altra anàlisi que hagi
estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra.


Materials no consignats en el Projecte

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de
reunir les condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap
reclamació per les condicions que s’exigeixin.
CONDICIONS TÈCNIQUES SOBRE MATERIALS I PER UNITAT D’OBRA


Unitat de Tractament d’aire

"Unitat de tractament d'aire de la marca Servoclima, amb caixa de mescla de 2 comportes,
sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 1800 m3/h, estructura de metàl·lica d'alumini i
envoltant de doble panell doble de 50 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, i juntes
EPDM. Configuració horitzontal, amb les seccions següents:
- Caixa de mescla de 2 comportes per motoritzar.
- Secció de filtració amb filtrefiltre pla de fibra sintètica amb marc de cartró. Eficacia G4 ≥ 90%
gravimètric.Preses de presió instal·lades
- Bateria de fred de tub de coure amb aletes d'alumini de 10 kW en refrigeració (aire (24°/ 58%)
aigua (7°/12°). Inclou separador de gotei i safata de condenssats.
- Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 3 kW en calefacció (aire (19°/ 50%)
aigua (80°/70°)).
- Secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug. 400v 50Hz. 7,5 kW. Punt de treball 1.805
m3/h. Pressió disponible per a conductes 650 Pa.
- Secció de filtració amb filtre de bossa rígida de paper plegat classe F-9 Eficacia ≥ 95%
opacimètric.Preses de presió instal·lades
A ensamblar en sala de maquines, per impossibilitat d'acces de l'equip muntat.
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Les centrals són conformes a la norma Europea EN 1886 existent, amb prestacions
certificades per l'organisme europeu Eurovent.


Adhesiu d’Aplicació Unilateral

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
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
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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%
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.
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
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Tijes cilíndriques

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície
una hèlice contínua.
S'han considerat els següents tipus:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: ≥ 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: ≥ 98,5%
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Tacs

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


Abraçadores

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’ acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per
forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impacte) amb doble tanca superior i base amb forat
roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas
roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L’abraçadora
isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de les
parts, mentre que l’altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar
part de la pròpia abraçadora. Ha d’anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós
extrems que subjecta a l’abraç adora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un
cargol amb cap. També s’admet la fixació al parament encaixant l’abraçadora en una regleta de
suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els
elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha
de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plaques de guix

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert
amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l’ànima millorada a altes
temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a
normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
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- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs
exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d’exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: ≤ 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència a l’impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal ≥ 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a 0,1
mm)
- Rectitud d’arestes: < 2,5 mm/m d’amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l’afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l’afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d’absorció d’aigua superficial: ≤ 180 g/m2
- Capacitat d’absorció d’aigua total:
- Plaques tipus H1: ≤ 5%
- Plaques tipus H2: ≤ 10%
- Plaques tipus H3: ≤ 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l’aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma
EN 13165
- Aïllament d’escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
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Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s’obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i
s’expresarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): ≤ 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS
SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520 )
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant ( UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina
de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.
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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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico
acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS
SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos
secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures
de fusta per a sostres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreç a declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la
norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per
als transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Placa de yeso laminada”
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- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a
l’etiqueta que l’acompanya, a l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l’
enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Transformado de placa de yeso laminado”
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s’utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d’acord amb
EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de
designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció , en referència a l’aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del
CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que
arribin a l’obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d’alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d’aigua (plaques amb làmina d’alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
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- Angles
- Rectitud d’arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del
fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el
doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del
Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a
les especificacions exigides.


Perfils de planxa d’acer per tancaments de cartró-guix

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contí nua per a suport de
tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin
pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfí cie i no ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna
de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L ≤ 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L ≤ 5 000 mm: ± 4 mm
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- L ≥ 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l’ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l’ala i l’anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície
plana l’extrem no travat del perfil)
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i
protegits de la brutícia i d'impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a
mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del
CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció , en referència a l’aspecte i característiques
geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Gruix del recobriment
- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del
fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el
doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.


Feltre llana mineral de vidre per aïllaments

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i
paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): ≥ 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): ≤ 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Variació relativa planor: ≤ 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el doble
del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
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- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): ≥ Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): ≥ Nivell declarat pel fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): ≥ Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): ≤ Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: ≤ 1,0 kg/m2
- A llarg termini: ≤ 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806): ≤ valor declarat pel fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806): ≥ valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): ≤ Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies
del gruix en funció de la classe declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: ≤ 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en
paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
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CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben
visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB
HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats
evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del
CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o
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autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi
de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al
100% del subministrament.


Placa de llana mineral de roca per aïllaments

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escò ria 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.
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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 (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Variació relativa planor: ≤ 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608 ): Suficient per a suportar el doble
del pes de l’element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: ≤ 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: ≤ 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): ≥ Nivell declarat 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 per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: ≤ 1,0 kg/m2
- A llarg termini: ≤ 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ aigua (EN 12806): ≤ valor declarat 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 les toleràncies
del gruix en funció de la classe declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat 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
- 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
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en
paquets, en el cas d’elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben
visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable,
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB
HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés
de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 42

- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats
evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del
CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l’obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d’identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracterí
stiques geomètriques següents (UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment
en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al
100% del subministrament.


Masilla per segellat de plaques de guix laminat

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.
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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 d’assecat
│ Pasta d’adormiment
│
│
│(en pols o llesta per l’ús)│
(Només en pols)
│
│────────────────────────│───────────────────────────│───────────────────────│
│Pasta de farcit
│
1A
│
1B
│
│Pasta d’acabat
│
2A
│
2B
│
│Compost mixt
│
3A
│
3B
│
│Pasta sense cinta
│
4A
│
4B
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│ Penetració a
│Fluència a 60°C │Adherència
│
│ Tipus │Densitat │25°C,150g i 5s │UNE 104-281(6-3)│5 cicles a -18°C│
│massilla │(g/cm3) │UNE 104-281(1-4)│
(mm)
│UNE 104-281(4-4)│
│
│
│
(mm)
│
│
│
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────────│
│Cautxú
│1,35-1,5 │
≤ 23,5
│
≤ 5
│ Ha de complir │
│asfalt
│(a 25°C) │
│
│
│
│Asfàltica│ 1,35
│
≤ 9
│
≤ 5
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS,
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps
màxim d'emmagatzematge sis mesos.
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.
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MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la
compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA 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.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
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
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent
on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament,
es realitzaran els assaigs d’identificació següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
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- Assaig d’adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d’
acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
MASSILLA ASFÀLTICA:
No s’acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats
compleixin les especificacions.


Materials per junts i segellats

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellarse correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: ≥ 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària: <2,5%
Resistència al trencament: ≥ 4,0 N per mm d’amplària
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc
sec. S'ha de protegir de les gelades.
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CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Producte
│
Ús previst
│ Característiques │ Sistema │
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a tots els usos
│ Reacció al foc │
3/4
│
│Material per a
│que estiguin sotmesos
│──────────────────│───────────│
│junts de plaques │a reglamentació de foc
│
Altres
│
4
│
│guix laminat
│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a situacions i usos no │
Tots
│
4
│
│
│contemplats anteriorment
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració 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
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.


Placa metàl·lica per cel ras registrable

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa o banda metàl·lica amb component de millora acústica incorporat o sense, per a utilitzar en
cel ras registrable.
S’han considerat els materials següents:
- Placa d’acer galvanitzat prelacat
- Placa d’acer electrogalvanitzat postlacat
- Placa d’alumini
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Placa llisa
- Placa perforada
- Placa microperforada
- Placa extra-microperforada
- Placa tipus reixeta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
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Ha de tenir la secció indicada per la DT i ha de ser compatible amb els elements de suport
previstos.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.
Diàmetre de les perforacions:
- Placa perforada: 2,5 mm
- Placa microperforada: 1,5 mm
- Placa extra-microperforada: 0,7 mm
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 al foc (UNE-EN 13501-2)
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Contingut d’amiant (UNE-EN 13964): Sense amiant
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964): Ha de complir
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964): Ha de complir
Toleràncies:
- Llargària:
- Placa de llargària ≥ 1000 mm: -0,4 mm/m
- Placa de llargària < 1000 mm: -0,3 mm
- Amplària: -0,4 mm
- Ortogonalitat:
- Amplària de placa ≤ 625 mm: ± 0,5 mm
- Amplària de placa > 625 mm ≤ 1250 mm: ± 0,6 mm
- Profunditat de topalls / suports : ± 0,3 mm (mesurada en la vora tallada de la placa)
- Planor: Ha de complir les toleràncies definides a la taula 4 (UNE-EN 13964)
- Diàmetre de les perforacions: ± 0,1 mm
- Distància entre els eixos de les perforacions: ± 0,1 mm
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: embalades en caixes.
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana,
protegides de la intempèrie i dels impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el
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subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i
capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant, logotip o marca d’identificació
- Número i any de la Norma Europea del material
- Símbols corresponents al tipus i dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la següent informació:
- Valors declarats de les característiques exigides
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del
CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En
qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció , en referència a l’aspecte i característiques
geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d' un
mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques
geomètriques següents:
- Amplària
- Llargària
- Gruix
- Planor
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- Rectitud d’arestes
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s’autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, es farà una sèrie completa d’assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del
contractista.
- Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix
lot.
- Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.
Control geomètric:
- Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix
lot.
- Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris.


Perfils de suport del cel ras

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l’ entramat de suport de les peces del
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l’entramat de l’estructura de l’edifici, les fixacio
ns per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l’estructura del cel ras estan regulades per la
norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d’un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia
de Document de Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L’entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La
distancia entre eixos dels perfil s, el sistema de fixació d’aquests, la separació d’elements de
suspensió, l’amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de
protecció i acabat, el sistema de immobilització horit zontal, etc. han de ser els indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d’exposició d’acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964
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.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el
subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i
capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l’any d’aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el nú mero/data o
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són
coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials
amb deficiències a la documentació de marcatge CE.
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Lloseta de PVC

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rotlle o lloseta de revestiment multicapa format per una capa vinílica plastificada, associada a
una base d’escuma alveolar de PVC de cèl·lules obertes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de to, falta de material de revers ni d'altres
defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
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 53-297.
Desgast, pèrdua de pes i volum (CSTB-UPEC): Segons classificació làmina
Punxonamemt (CSTB-UPEC): Classificació P3
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC): Classificació E 2/3
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC): Classificació C2
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1): CFL-s2
Estabilitat dimensional (UNE 53-224): ≤ 0,4%
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents,
d'acord amb la seva classificació UPEC:
- Forma i dimensions del rotlle (UNE 53-221)
- Gruix de la capa superior
- Massa total del revers
- Adherència al revers
- Curvatura a causa de la calor (UNE 53-296)
- Flexibilitat (UNE 53-223)
- Matèries volàtils (UNE 53-285)
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53-235)
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74-040)
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,15 mm
- Pes: ± 0,1 kg/m
- Rectitud d'arestes: ≤ 0,35 mm/m
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les
caracterí stiques 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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de
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condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Massa total
- Adherència al revers
- Desgast, pèrdua de pes i volum
- Punxonament
- Comportament enfront de l’aigua
- Comportament enfront dels agents quí mics
- Resistència al foc
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 434)
- Forma i dimensions (UNE-EN 428)
- Curvatura a causa de la calor (UNE-EN 434)
- Flexibilitat (UNE-EN 434)
- Matèries volàtils
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE-EN ISO 4892)
- Aïllament acústic contra el so d’impacte (UNE-EN ISO 140-1)
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs a les peces rebudes a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.


Cordó de PVC per paviments

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a la col·locació de paviments sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Cordó de PVC
- Segellant líquid de PVC
CORDÓ DE PVC:
Cordó de soldar format amb clorur de polivinil plastificat tou, càrregues, pigments colorants i els
estabilitzants necessaris per a la seva fabricació.
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir el color uniforme i la textura llisa a tota la superfície.
El diàmetre ha de ser constant en tota la llargària.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 10%
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Producte líquid a base d'un aglomerant de resines de clorur de polivinil per al segellat de junts.
Per la seva naturalesa ha de ser fàcil d'aplicar i ha de permetre la unió de materials de PVC
sense afectar les seves característiques.
Ha de ser aplicable en fred, per mitjà d'un broc cònic adaptat al tub o a l'envàs.
Ha de tenir una estabilitat dimensional bona als canvis de temperatura.
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i ha de facilitar les dades següents:
- Color
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- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
- Rendiment
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CORDÓ DE PVC:
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar
la marca del fabricant i les característiques del producte.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que
no se n'alterin les condicions.
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, amb la indicació de producte inflamable.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats, a una temperatura entre 5°C i 30°C.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Porta tallafocs

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta
d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta
metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació .
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alç
ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de
permetre un gir de 180° i ha de tancar automà ticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
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Components:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Material
│Característiques dels components
│
│ porta
│
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules │
│
│Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│ EI2-C-30 │Paraments de tauler de fibra ≥ 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
│
│
│no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
│
│
│revestit de xapa
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat
│
│
│de partícules
│
│ EI2-C-60 │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│
│Paraments de tauler de fibra ≥ 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- │
│
│merats, protegit amb làmina no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
│
│
│revestit de xapa
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per un tauler massís i dos taulers
│
│
│ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una
│
│ EI2-C-30 │làmina no tumescent a cada costat
│
│
│Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│
│Paraments de tauler de fibra ≥ 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
│
│
│no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiments de base de fusta massisa protegit
│
│
│amb xapa no tumescent
│
│
│Bastiments de tauler de fibrociment o similar
│
│
│i tauler de partícules ignífug i xapat
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│Metàl·lica │Fulles de doble xapa d'acer de gruix ≥ 1 mm cada una,
│
│
│amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
│
│
│mitjançant adhesiu ignífug
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Dimensions de la finestreta: ≥ 0,1 m2
Dimensions:
Porta d’una fulla. Ample de la fulla: ≤ 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: ≥ 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de
reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector
contra els fongs i els insectes.
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La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes
emmetxades no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix ≥ 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge.
Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de
30 mm en el paviment, per fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: ≥ 7
- Porta de dues fulles: ≥ 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: ≥ 2
- Porta de dues fulles: ≥ 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantà nia de la porta i que la
tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior,
per a portes d'un full, o tres punts de t ancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha
d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d’estar dissenyat i construït d’acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipànic han d’estar classificats d’acord amb el sistema de classificació de nou
dígits establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d’ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d’ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projecció de la barra (vuitè dígit):
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
- Tipus d’operació de la barra (novè dígit):
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d’embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica , tot el conjunt haurà de tractar-se
amb una emprimació antioxidant.
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PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB
TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació , ja sigui
sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l’acompanya:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca d’identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d’acord amb les normes EN 1125
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la
norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material
que arribi a l’ obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Comportament al foc UNE 23802.
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Rectitud d’arestes.
- Planor
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del
fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el
doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.


Tub PVC per evacuació aigües

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

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.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
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.


Conductes metàl·lics per ventilació i evacuació de fums i gasos

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m
de llargària.
S'han considerat els materials següents:
- Planxa d'acer galvanitzat
- Alumini flexible
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que
permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja
mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN
13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.
Característiques tècniques:
+---------------------------------------------------+
¦
¦
Alumini
¦
Acer
¦
¦
¦
rígid
¦ inoxidable
¦
¦--------------¦-------------------¦----------------¦
¦Gruix (mm)
¦
0,7
¦
1
¦
¦--------------¦-------------------¦----------------¦
¦Pes xapa Kg/m2¦
1,72
¦
8,1
¦
¦--------------¦-------------------¦----------------¦
¦Diàmetre (mm) ¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400
¦
¦--------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦
¦Pres. Treball ¦
¦
¦
¦
¦
¦ (mm.c.d.a.) ¦
≤150
¦=100 ¦≤100
¦≤150
¦
¦(UNE 100-102) ¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------+

Característiques tècniques:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Alumini
¦
Planxa acer
¦
¦
¦
Flexible
¦
galvanitzat
¦
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦
¦Gruix (mm)
¦
no definit
¦
0,5
¦ 0,7 ¦
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦
¦Diàm. (mm)
¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400 ¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pres. treball¦≤305 ¦≤305 ¦≤203 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9 ¦
+--------------------------------------------------------------------+

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada
amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.
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Estiratge per metre d'origen comprimit: ≤ 5 m
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el
seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:
+-------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància ¦
¦
( mm )
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦
¦
100
¦
+ 0,5
¦
¦
125
¦
+ 0,5
¦
¦
160
¦
+ 0,6
¦
¦
200
¦
+ 0,7
¦
¦
250
¦
+ 0,8
¦
¦
400
¦
+ 1
¦
+-------------------------------+

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios
de sección circular. Dimensiones.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i
contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,
segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d'aire:
- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per
a l'aïllament de conductes.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha
d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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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.


Conductes d’alumini per evacuació de fums

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.
S'han considerat els tipus de recobriment següents:
- Fibra + PVC
- Espiral d'acer + alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els 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.
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que
permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja
mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
Temperatura de servei: ≤ 100°C
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN
13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una
làmina de PVC encolada a la fibra.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de
polièster i una capa exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de polièster.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls
de 70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
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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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).
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i
contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,
segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d'aire:
- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per
a l'aïllament de conductes.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha
d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.


Conductes rectangular de planxa d’acer galvanitzat

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.
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.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios,
de sección rectangular. Dimensiones.
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.


Fan-coil horitzontal de sostre

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per a connectar a
corrent monofàsic.
Fan-coil per a recolzar sobre el paviment de tipus consola vertical i per a connectar a corrent
monofàsic.
Fan-coil de tipus mural per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, per a muntar superficialment,
amb ventiladors centrífugs.
Fan-coil de sostre de tipus cassete per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, amb 4 vies de
sortida d'aire i per a muntar superficialment, amb ventiladors centrífugs.
Fan-coil per a acoblar a conductes, per a sistemes d'instal·lació de 2 o 4 tubs, amb ventiladors
centrífugs.
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté els punts de
fixació de tot el conjunt
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tub d'aletes de coure o d'alumini
- Ventilador centrífug d'una o diverses turbines i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada i aïllada que suporta tots els elements
- Les cares frontal i posterior han d'estar tapades amb cobertes amovibles de planxa d'acer
esmaltada al foc
- A la cara superior hi ha una reixeta de sortida d'aire, d'aletes orientables
- Hi ha d'haver un commutador d'engegada i de selecció de velocitat de gir del ventilador
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
- Carcassa metàl·lica formada per una envoltant de planxa d'acer amb acabat lacat, amb les
boques d'entrada i sortida d'aire
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 68

- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
- Sortides d'aire amb dispositiu per a acoblar conductes
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir
Ha de tenir les connexions següents:
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador
- Evacuació de l'aigua condensada
- Energia elèctrica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no
representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es
pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar
garantides pels fabricants dels materials respectius.
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll
es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites
possible.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que
pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors,
tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts,
paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments
mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un
funcionament anormal, o d'una operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió
de calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc
d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació
perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a
riscos mecànics o a un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil
col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els
contactes accidentals amb les parts actives.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats.
En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic
generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser
retirades quan es connecten els conductors.
Tensió elèctrica: monofàsica 230 V a.c.
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Característiques tècniques:

+-------------------------------------------------------------+
¦ Potència ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat ¦
¦frigorífica¦ aire ¦ aigua ¦
d'entrada ¦
¦
¦
¦
(kW)
¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦
(°C)
¦ (kg)¦
(A)
¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦
¦
1,7
¦ ≤350 ¦ 0,25 ¦
7
¦ 18 ¦
0,7
¦
¦
2,3
¦ ≤525 ¦ 0,30 ¦
7
¦ 21 ¦
0,7
¦
¦
2,9
¦ ≤700 ¦ 0,37 ¦
7
¦ 26 ¦
0,7
¦
¦
4,1
¦≤1000 ¦ 0,50 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3
¦
¦
4,7
¦≤1000 ¦ 0,80 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3
¦
¦
5,8
¦≤1000 ¦ 1,00 ¦
7
¦ 47 ¦
1,3
¦
¦
7
¦≤1400 ¦ 1,30 ¦
6
¦ 47 ¦
1,3
¦
+-------------------------------------------------------------+

Temperatura seca de l'aire: 25°C
Humitat relativa: 43%
Pressió de prova de l'intercanviador: ≥ 4 bar
Tensió elèctrica: 230 V, corrent monofàsic
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1:
Requisitos generales.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Característiques del motor i del ventilador
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor
El fabricant ha de subministrar la següent documentació:
- Dimensions i característiques generals
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell
- Esquema elèctric i connexionat
- Instruccions de muntatge
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 70

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que
s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Comprovar que els fan-coils estiguin identificats, tinguin placa de característiques i compleixin
els requisits especificats en projecte. Comprovar:
- Fan-coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió. Ventiladors: tipus de filtre, cabals, tipus
de vàlvules, frigories/hora, kCalories/hora.
- Instal·lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i aïllaments de cables.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat als fan-coils rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar
per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha
d'estar definida per la DF.
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.


Difusors rotacionals

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Difusors rotacionals quadrats o circulars, destinats a provocar un efecte de remolí a la sortida del
flux d'aire.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del
règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
Han d'estar formats per:
- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van
muntats els elements de suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements
d'acabat necessaris per a l'adaptació al cel ras
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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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Reguladors de flux circulars

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.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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).


Servomotor

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Servomotor per a accionament de comportes de regulació d'aire.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Servomotor per a l'accionament de comportes de regulació d'aire, format per:
- Cos amb l'acoplament per a l'eix de la comporta
- Servomotor elèctric
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són
compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió
d'alimentació i la potència.
Característiques generals:
- Angle de rotació: ≥ 90º
Característiques del servomotor:
- Grau de protecció mínim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50ºC
- Humitat ambient: < 90%
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins
l'embalatge original.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).


Filtres d’aire

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres d'aire.
S'han considerat els materials següents:
- Filtres de plafò pla:
- Poliamida amb bastiment metàl·lic sense nansa o bastiment de cartró
- Poliuretà amb bastiment metàl·lic sense nansa o bastiment de cartró
- Malles metàl·liques amb bastiment de cartró
- Mantes filtrants per a col·locar sobre filtres d'aire de plafó pla amb marc metàl·lic desmuntable.
- A base de fibres de polipropilè d'alt rendiment, sense teixir i lligades tèrmicament
- A base de fibres organico-sintètiques d'alt rendiment, sense teixir i lligades tèrmicament
S'ha considerat la següent classificació dels filtres (segons UNE_EN 779):
- Filtres que pertanyen al grup G: Filtres de pols grossa
- Filtres que pertanyen al grup F: Filtres de pols fina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El filtre complert ha d'estar fet de materials resistents a l'ús normal i a l'exposició a les
temperatures, humitats i ambients corrossius en els que pugui ser utilitzat.
El filtre complert ha d'estar dissenyat de manera que resisteixi les tensions mecàniques existents
en ús normal.
El filtre ha de portar marcades de forma indeleble les següents dades:
- Nom, marca u altre mètode d'identificació del fabricant
- Tipus i número de referència del filtre
- Refèrència a la norma UNE_EN 779
- Grup i classe del filtre segons la classificació establerta per la norma UNE_EN 779
- Cabal volumètric d'aire corresponent a la classe del filtre
Si la posició de muntatge no es evident, el filtre ha de portar indicacions per a la seva correcte
adaptació al conducte de ventilació.
Màxima pèrdua de càrrega permesa per l'element filtrant:
- Filtres del grup G:: =< 250 Pa
- Filtres del grup F:: ≤ 450 Pa
Gruix: 20 mm
Grau de separació de pols en pes (DIN 24185): ≥ 80%
FILTRES DE POLIAMIDA O POLIURETÀ I BASTIMENT METÀL·LIC SENSE NANSA:
Han d'estar formats per un marc i un contramarc muntats a pressió entre ells, i que empresonen
l'element filtrant i permeten de canviar-lo fàcilment un cop saturat.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FILTRES DE PLAFÒ PLA:
Subministrament: Per unitats.
MANTA FILTRANT:
Subministrament: En rotlles o tallades a mida.
CONDICIONS GENERALS:
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i humitat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 779:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas.
Determinación de las prestaciones de los filtros.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que
s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i
estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor,
arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació,
Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.


Portafiltres

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Portafiltres de planxa d'acer galvanitzat per a allotjar filtres d'aire de plafó pla.
S'han considerat els elements següents:
- Portafiltres amb unió amb pestanya per ambdues cares
- Portafiltres amb unió plegada a una cara i amb pestanya per l'altre
- Portafiltres amb unió plegada a ambdues cares
- Portafiltres amb unió plegada a ambdues cares i per a conductes amb aïllament
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 74

No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o
durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar,
sense precaucions especials 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, muntatge i manteniment.
Ha d'estar format per un conjunt de perfils d'acer galvanitzat que constitueixen un bastiment
sobre el que ha d'anar allotjat el portafiltres.
Les dues cares del portafiltres que serveixen per al muntatge sobre els conductes o accessoris
han d'anar preparades amb el mateix tipus d'unió que el conducte sobre el que han d'anar
muntades.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els embalatges i proteccions necessàries perquè arribin a l'obra en bon
estat.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios,
de sección rectangular. Dimensiones.
UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que
s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i
estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor,
arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació,
Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
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Termostats

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la
regleta de selecció.
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.
Temperatura de treball: 5° - 30°C
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de
càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat,
resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
- Control específic dels elements:
- Cicles d'obertura/Tancament
- Interval de regulació i escala
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.


Elements de regulació, control i supervisió d’instal·lacions

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Controladors locals
- Pantalles LCD de presa de dades local
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són
compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar,
sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a la
qualitat, seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT.
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants
protectors contra xocs elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i lliures
d'halogenurs.
Grau de protecció mínim: IP30
Temperatura de funcionament: 0ºC-45ºC
Humitat de funcionament: 5%-90%
CONTROLADORS LOCALS:
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense que
es produeixen interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades.
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de
manera permanent.
Ha de tenir incorporat internament o externament el sistema d'alimentació per a una tensió de
230V c.a. i 50Hz
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i
provat el seu funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF .
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin
mínim de 15 hores en cas de fallada de tensió d'alimentació.
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar.
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins
l'embalatge original.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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
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CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de
càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat,
resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
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.


Cables per la regulació, control i supervisió d’instal·lacions

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


Armaris de comunicacions

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.
- Armari metàl·lic de comunicacions, equipat amb endolls.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
El fabricant ha de garantir que les característiques del element compleixen amb la norma UNEEN 60439.
Gruix de la xapa d'acer: ≥ 1 mm
Grau de protecció (UNE 20-324): ≥ IP-407
ELS ENDOLLS QUE EQUIPEN EL ARMARI HAN DE COMPLIR:
Tensió nominal: ≤ 380 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
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins
l'embalatge original.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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 60730-1:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y
análogo. Parte 1: Requisitos generales.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.


Elements auxiliars

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al
conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en
cap de les seves aplicacions.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Tub d’acer negre

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8
mm.
Característiques dimensionals:

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 80

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre │ Diàmetre exterior │ Gruix de la paret (mm)│
│
tub
│
teòric (mm)
│
(DIN 2440)
│
│ (rosca
│────────────────────│───────────────────────│
│UNE 19-009)│ Valor │ Tolerància │ Valor │ Tolerància │
│───────────│───────│────────────│─────────│─────────────│
│
1/8"
│ 10,2 │
± 0,4
│
2
│
-0,25
│
│
1/4"
│ 13,5 │ +0,5/-0,3 │
2,3
│
-0,30
│
│
3/8"
│ 17,5 │ +0,3/-0,5 │
2,3
│
-0,30
│
│
1/2"
│ 21,3 │ +0,5/-0,3 │
2,6
│
-0,30
│
│
3/4"
│ 26,9 │
± 0,4
│
2,6
│
-0,30
│
│
1"
│ 33,7 │ +0,5/-0,4 │
3,2
│
-0,40
│
│
1"1/4
│ 42,4 │ +0,5/-0,4 │
3,2
│
-0,40
│
│
1"1/2
│ 48,3 │ +0,5/-0,4 │
3,2
│
-0,40
│
│
2"
│ 60,3 │ +0,5/-0,6 │
3,6
│
-0,50
│
│
2"1/2
│ 76,1 │ +0,5/-0,8 │
3,6
│
-0,50
│
│
3"
│ 88,9 │ +0,6/-0,9 │
4
│
-0,50
│
│
4"
│114,3 │ +0,7/-1,2 │
4,5
│
-0,60
│
│
5"
│139,7 │ +1,1/-1,2 │
5
│
-0,60
│
│
6"
│165,1 │ +1,4/-1,2 │
5
│
-0,60
│
└────────────────────────────────────────────────────────┘

Llargària: 4 - 8 m
Qualitat de l'acer (DIN 1629): ST-35
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629): 350 - 450 N/mm2
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629):
- Carboni: ≤ 0,18%
- Fòsfor: ≤ 0,05%
- Sofre: ≤ 0,05%
Pressió de treball (UNE 19-002): ≤ 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002): ≥ 32 bar
Toleràncies:
Llargària:
- Per a tubs de llargària ≤ 6 m: + 10 mm, - 0 mm
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
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- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui
adequadament identificat.


Tubs de coure semidurs

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de
calefacció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els
extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
- Composició química: Cu + Ag: mín. 99,90%; 0,015% ≤ P ≤ 0,040%
- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173): R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 MPa
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al
llarg de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim:
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)
- Referència a la norma EN 1057
- Marca identificativa del fabricant
- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Identificació de l'estat metal·lúrgic
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge
similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems.
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de la
seva longitud.
Llargària: Barres de 3 m o 5 m
Toleràncies:
- Diàmetre exterior nominal:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior nominal ¦
Toleràncies en el diàmetre exterior
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦------------------------------------------¦
¦
¦
aplicable al
¦
aplicable a
¦
¦
>
¦
≤
¦
diàmetre mig
¦ qualsevol diàmetre ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
6
¦
18
¦
± 0,04
¦
± 0,09
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
18
¦
28
¦
± 0,05
¦
± 0,10
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
28
¦
54
¦
± 0,06
¦
± 0,11
¦
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¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
54
¦
76
¦
± 0,07
¦
± 0,15
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
76
¦
89
¦
± 0,07
¦
± 0,20
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
89
¦
108
¦
± 0,07
¦
± 0,30
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
108
¦
159
¦
± 0,2
¦
± 0,4
¦
+----------------------------------------------------------------------+

- Gruix de paret:
+---------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància en el gruix de la paret ¦
¦
nominal
¦-------------------------------------¦
¦
¦
g < 1 mm
¦
g => 1 mm
¦
¦
(mm)
¦
(%)
¦
(%)
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 18 mm
¦
± 10
¦
± 13
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
=> 18 mm
¦
± 10
¦
± 15 (*)
¦
+---------------------------------------------------------+

(*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no
destinada al consum humà,
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà.
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil
per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit
d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a l'entrada del
sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
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- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al
subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves
d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de
calefacció o refrigeració d'edificis:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o
en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà
acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 1057
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1
de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents:
- Reacció al foc
- Resistència a l'aixafament
- Pressió interior
- Toleràncies dimensionals
- Resistència a les altes temperatures
- Soldabilitat
- Estanquitat: gasos i líquids
- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control del material de soldadura (% plata)
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur.


Tubs de polietilè reticulat

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) per a conduccions d'aigua freda i calenta a pressió,
per a col·locar encastat.
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.
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 84

Els junts han de ser estancs segons els assaigs prescrits a l'UNE-EN ISO 15875-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Han de superar els assaigs de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a
l'EN ISO 15875.
El grau de reticulació ha de ser el determinat al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO
15875.
El comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) han de ser les determinades al
procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875.
Toleràncies:
- Gruix de la paret:
+---------------------------------------+
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància ¦
¦
(mm)
¦
¦
¦-------------------------¦
¦
¦ superior a ¦
fins a
¦
(mm)
¦
¦------------¦------------¦-------------¦
¦
1,0
¦
2,0
¦
0,3
¦
¦
2,0
¦
3,0
¦
0,4
¦
¦
3,0
¦
4,0
¦
0,5
¦
¦
4,0
¦
5,0
¦
0,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
5,0
¦
6,0
¦
0,7
¦
¦
6,0
¦
7,0
¦
0,8
¦
¦
7,0
¦
8,0
¦
0,9
¦
¦
8,0
¦
9,0
¦
1,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
9,0
¦
10,0
¦
1,2
¦
¦
10,0
¦
11,0
¦
1,3
¦
¦
11,0
¦
12,0
¦
1,4
¦
¦
12,0
¦
13,0
¦
1,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
13,0
¦
14,0
¦
1,6
¦
¦
14,0
¦
15,0
¦
1,7
¦
¦
15,0
¦
16,0
¦
1,8
¦
¦
16,0
¦
17,0
¦
1,9
¦
+---------------------------------------+

El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix
gruix nominal.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents
dades al paquet o a l'albarà:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària
de la pila ha de ser ≤ 1,5 m.
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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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones
de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO 158751:2003).
UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para insttalaciones
de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) . Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Referència a la norma EN 15875
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nominal (en mm)
- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 15875
- Referència del material i sistema de reticulació
- PE-Xa material reticulat per peròxid
- PE-Xb material reticulat per silà
- PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons
- PE-Xd material reticulat per azo
- Classe d'aplicació combinada amb la pressió de disseny segons la norma EN 15875
- Opacitat (si es declara pel fabricant)
- Informació del fabricant per possibilitar la traçabilitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.


Aïllament tèrmics per a tubs d’aigua freda o calenta

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


Accesoris per a tubs

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


Elements especials per l’execució de conduccions

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer
disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.


Caixes de derivació

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
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- 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.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
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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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002


Armaris metàl·lics per a servei

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.
S'han considerat els tipus de serveis següents:
- Interior
- Exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
Gruix de la xapa d'acer: ≥ 1 mm
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.
INTERIOR:
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324): ≥ IP-427
EXTERIOR:
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que
garanteixin el grau de protecció.
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324): ≥ IP-557
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002


Tub flexible no metàl·lic

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 l'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 l'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.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits
del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de
safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN
50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar,
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control
de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE
SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.


Safates metàl·liques

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.
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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
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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.


Cable elèctric

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar,
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
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L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: ≤ 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): ≤ 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: ≤ 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: ≤ 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): ≥ valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de
complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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.
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* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent ≤ 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o
alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.


Cables

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),
UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE
21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el
mateix diàmetre.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
+-----------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+

Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): ≥ valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada
al voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC ≤ T ≤ +70ºC (instal·lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de
fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE
211002.
Temperatura de servei (T): -40ºC ≤ T ≤ +70ºC (instal·lació fixa).
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para
instalaciones fijas.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o
alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
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- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.


Interruptors i commutadors

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de
commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris
embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser
aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
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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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 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb
els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.


Endolls bipolars i tripolars

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament
aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a
contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte
adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: ≤ 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
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.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb
els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.


Mecanismes

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre
mecanismes a la caixa corresponent.
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta
placa quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.


Accesoris de caixes i armaris

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.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Lavabo

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals
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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.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: ≤ 0,75% pes mostra
Característiques mecà niques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència a les cà rregues estàtiques:
- Lavabos i rentamans murals: 1500 N
Toleràncies:
- Amplària (lavabo): - 5 mm
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent,
d’acord amb UNE-EN 14688:
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor
Característiques essencials d’acord amb UNE-EN 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 (UNEEN 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
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- 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
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.


Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents
diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat
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- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament de l'apertura, tancament i regulació de cabal suau i
precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per
a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: ≥ 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a
4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): ≥ 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: ≥ 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): ≥ 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
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- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.


Dispositius per acoplament d’aparell sanitari

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
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre
defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a
la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a aigüera:
- Desguàs: ≥ 0,7 l/s
- Desguàs amb sifó: ≥ 0,6 l/s
- Sifó: ≥ 0,7 l/s
- Sobreeixidor: ≥ 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: ≤ 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
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:
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- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB
VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, 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
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos,
métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.


Detectors de instal·lació de protecció d’incendis i detecció de gasos

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Detectors per a instal·lacions de protecció d’incendis i de detecció de gasos.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
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- 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 al arma, 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
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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 distà
ncia de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o bé
algun altre dispositiu per a la indicació local de l’estat d’ alarma del detector.
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple,
indicadors remots , relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d’aquests
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la
separació del cap de la base i doni un senyal d’avaria.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l’alarma. Si el
detector pot presentar també indicació visual d’altres condicions, s’haurà de poder distingir-les
inequívocament de la indicació d’ alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de
manteniment. L’indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del
cap del detector. L’indicador visual haurà de ser visible des d’ una distància de 6 m amb
intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 – 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 – 35V (amb polaritat)
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Han d’estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure
dispositius reflectors per a la detecció dels fums per l’atenuació i/o els canvis en l’atenuació d’un
feix òptic.
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 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%
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura
ambient ≤ 30°C.
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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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de
calor. Detectores puntuales.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de
humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de
humo. Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.
DETECTORS DE CO:
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de
carbono.
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: Certificació de Conformitat CE
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
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a cada detector, s’haurà de fer referència a les fulles tè cniques 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 mí nim, la data o lot i
lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e ) sobre el
cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant
el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i
lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre
el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant
el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d’ anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l’ajust “in situ” de la
classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i
lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s’haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre
el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s’hauran d’explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant
el manteniment.
No s’han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha
executat segons normatives d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
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- 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.


Ruixador automàtics

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'algun element de la seva construcció.
Ha de poder 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
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Els ruixadors d'ampolla i les ampolles de vidre han d'obrir dins dels límits de temperatura
següents:
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│Temp.
│ Temp.
│ Temperatura a la que│
Temp.
│
│ nomina
│ mínima │ o per sota de la que│ màxima
│
│d'actuació │d'actuació│ actuen 25│ actuen 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
│
│
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:
┌────────────────────────── ───────────────────────────┐
│Diàm. 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
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Resistència a baixes temperatures: No ha d'actuar el ruixador; Sense danys visibles
Totes les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 23-595 (1).
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
* UNE 23595-1:1995 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 1:
Rociadores.
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.
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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.


Extintors manuals

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparell autònom 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 utilitzarse 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
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor
- Instruccions d’utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l’ empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha
executat segons normatives d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de
timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d’equips
- Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa
instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.


Accesoris per a instal·lacions de protecció contra incendis

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
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- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element.
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.


Vàlvules de bola

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o
de material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on
s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de
7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua
que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per
al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es
podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura
de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels
tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: ≥ 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: ≥ 24 bar
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las
válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención
y regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos
(ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002


Vàlvules de regulació

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16 bar
de pressió nominal amb connexió per rosca o brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Vàlvula de regulació automàtica, formada per:
- Cos amb les tres connexions fent T.
- Sistema de tancament.
- Accionament per servomotor elèctric.
- Assentaments d'estanquitat per sistema de tancament.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són
compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les altres dues
d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d'aquestes.
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió de
treball de la vàlvula.
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió
d'alimentació i la potència.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 6 bar: ≥ 9 bar
- Pressió nominal 10 bar: ≥ 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: ≥ 24 bar
Característiques del servomotor:
- Grau de protecció mínim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50ºC
- Humitat ambient: < 90%
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment.
Les rosques han de portar uns protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins
l'embalatge original.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA 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


Filtres coladors

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres roscats.
- Filtres per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha
de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva
qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
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L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.


Porter electrònic

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Porter electrònic.
Ha d'estar format pels següents elements:
- Font d'alimentació
- Placa de carrer
- Aparell d'usuari
- Obreportes automàtic
FONT D'ALIMENTACIO:
Equip destinat a l'alimentació elèctrica de tota la instal·lació a partir de la connexió a la xarxa elè
ctrica. Ha de portar tots els elements, circuits i mecanismes necessaris per a permetre el
funcionament integral de la instal·lació. Ha d'anar proveït d'un estabilitzador de la tensió
d'entrada, autoprotegit contra curt circuits.
Ha de permetre un senyal acústic en el punt de trucada centralitzada, i ha de confirmar la
recepció en el punt individual que rep la trucada.
Ha de permetre l'amplificació en àudio amb controls de volum, en direcció centralitzacióindividual i en direcció individual-centralització.
Ha de tenir relé per a obrir les portes per tal d'evitar les deficiències per caiguda de tensió a la
línia.
EQUIP D'ALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE RESERVA:
Ha de tenir alimentació d'emergència perquè, en cas de tall en el subministrament de fluid
elèctric, continuï proporcionant un funcionament total i normal de l'equip, amb una autonomia ≥ 2
h, treballant en condicions normals.
EQUIP D'ALIMENTACIÓ AMB SECRET DE CONVERSA:
Ha de tenir una unitat per a secret de conversa que generi el temps de comunicació i l'avís de
finalització per mitjà de tons intermitents. S'ha de desconnectar un cop transcorregut un minut,
aproximadament, i ha d'atendre la trucada següent.
Tensió d'alimentació: 220 V, corrent monofàsic
Freqüència: 50 Hz
PLACA DE CARRER:
Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la comunicació des
de l’accés exterior de l'edifici.
Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il·luminació de targeters per mitjà d'un
polsador i ha d'allotjar el micròfon i l'altaveu corresponents.
Ha de portar incorporat un pany de seguretat que funcioni amb una clau especial.
APARELL D'USUARI:
Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització.
Ha de tenir una base i un microtelèfon unit a la base amb un cordó flexible multifilar, amb un
element acústic de trucada.
A la base hi ha d'haver:
- Un polsador per a obrir la porta
- Un polsador per a trucar a consergeria
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Si l'aparell es amb secret de conversa, ha de també incloure un senyal de preavís de final de
temps de comunicació.
El microtelèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor,
col·locats en un allotjament antixoc. Tot el conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament en
caure lliurement sobre una superfície llisa i indeformable pel xoc, des d'una alçària ≤ 1 m.
En posició de repòs el microtelèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu
recolzament actui sobre una lleva, la funció de la qual és moure un paquet de contactes elèctrics
situats a l'interior de la base. Aquests contactes han de predisposar l'aparell per a la
comunicació, quan el microtelèfon estigui alçat i per a l'espera de senyal de trucada quan estigui
recolzat.
OBREPORTES:
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.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Cadascun dels elements ha d'anar a la seva caixa
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i materials que
s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de
tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions
de projecte:
- Intercomunicadors (marca, model, especificacions)
- Central d’intercomunicadors (marca, model, especificacions)
- Altaveus (si n’ hi ha) (marca, model, especificacions)
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
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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.


Cables metàl·lics multiconductors

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal o
durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar,
sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS
EN EDIFICIS:
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha
de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre
metall.
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm ≥ D ≤ 0,8 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure
d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les
normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al
conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o
símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió,
impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de
manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la
identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un
quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o
formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet
d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El
fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica.
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Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la
pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del
40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de
baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor
uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I
CABLES PER A CONNEXIONAT:
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del
conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o
bé recoberta d'un altre metall.
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats.
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar cablejats en
capes concèntriques o en grup.
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm ≥ D ≤ 0,21 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure
d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les
normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al
conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o
símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió,
impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de
manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la
identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un
quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o
formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet
d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El
fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la
pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del
40%.
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La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de
baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor
uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A
CONNEXIONAT:
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 60603.
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat,
això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells trenats
fins a entrar en contacte amb els conductors.
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre
prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix.
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la
pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS
EN EDIFICIS:
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb
dogues, de manera que no s'alterin les seves condicions.
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I
CABLES PER A CONNEXIONAT:
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.
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CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS
EN EDIFICIS:
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia
para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia
para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia
para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia
para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I
CABLES PER A CONNEXIONAT:
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia
para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia
para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia
para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia
para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.


Mobiliari i aparells per a col·lectivitats

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a col·lectivitats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mòdul de guixetes d’aglomerat
- Rentacunyes d’acer inoxidable
GUIXETES:
Ha d’estar format per un cos que contindrà un determinat nombre de guixetes individuals,
cadascuna de les quals ha de tenir pany i frontisses interiors.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser d’aglomerat amb xapa de melanina a dues cares.
La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La grandària, tipus i forma del mòdul de guixetes ha de complir el que s’especifica a la
documentació tècnica del projecte.
Dimensions del mòdul de 20 guixetes: 315 x 291 cm
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RENTACUNYES:
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les
superfícies vistes.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Cal que sigui impermeable.
Ha de disposar de desguàs i aixetes d’aigua calenta i freda.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

CONDICIONS TÈCNIQUES SOBRE MATERIALS I PER UNITAT D’OBRA


Segellat d’elements constructius

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou
elàstics per mantenir l’adherència amb aquests elements independentment dels moviments que
es produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació
prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb
massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb
pistola manual prèvia imprimació
- Segellat de junt entre materials d’obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació
específica
- Segellat de junt entre materials d’obra amb junt expansiu en contacte amb l’aigua (bentonita de
sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 125

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l’interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondà ria respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha
cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l’origen de l’humitat, el
cas d’elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l’armadura més propera a aquest
parament.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus producte
│Temperatura ambient│
│─────────────────────────────────│───────────────────│
│Massilla de silicona neutra
│
- 10 a + 35°C
│
│Massilla de polisulfurs bicompo- │
+ 10 a + 35°C
│
│nents o massilla d'óleo-resines │
│
│Massilla de poliuretà, massilla │
5 a 35°C
│
│asfàltica o de cautxú asfalt
│
│
│Massilla acrílica o morter
│
5 a 40°C
│
│sintètic resines epoxi
│
│
│Cordó bentonita de sodi
│
5 a 52°C
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les
instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i s’han
d’utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l’aigua
regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s’ha de garantir que el cordó mantingui la seva
posició durant el formigonat.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control del procés d’escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s’ha d’aplicar el segellant.
CONTROL D’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l’experiència del tècnic que supervisa l’execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d’aplicació han de complir les condicions indicades al
plec.


Desguassos d’aparells sanitaris

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


Conductes muntats superficialment

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent ≥ 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen
i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i
del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que
grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de
ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació ≤ 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les
unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar
normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha
d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància ≥ 5 cm entre el conducte i el
tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre,
com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material
incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran,
com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o
reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
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Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: ≤ 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: ≤ 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, ≤ 15 mm
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre
suports en els trams horitzontals ha de ser ≤3,5m i en trams verticals ≤8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser
≤1,5m i en los trams verticals ≤ 3m
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major
que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures
d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i
neteja en la coronació i en l'arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar
aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions
de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla antiocells o element similar.
Ha d'estar separada:
- De qualsevol element d'entrada de ventilació: d ≥ 3 m
- De zones ocupades habitualment: d ≥ 3 m
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc
vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal
de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de
proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció
corresponents.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios
de sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats
terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament
d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i
d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.
- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i
quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar
les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.


Conductes flexibles muntats superficialment

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Conductes flexibles muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Capes d'alumini, fibra i PVC
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Col·locació dels suports per a muntatge superficial
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i
accessoris
CONDICIONS GENERALS:
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment.
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de
radi ampli, i no hi ha mínims especificats.
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal.
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada
de 0,5 mm i passador de corda de piano.
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos,
etc.), perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores.
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major
que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.
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.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
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.
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).
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació del suport de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
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- Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats
terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament
d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i
d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte.
- Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i
quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar
les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.


Conducte transport d’aire

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat,
fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports per als conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de
l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament
aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que
grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de
ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació ≤ 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets
del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons.
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Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del
suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La
distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió
s'ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la
seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre: ≤ 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m: ≤ 4 m
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios,
de sección rectangular. Dimensiones.


Junt elàstic

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Junt elàstic antivibratori, col·locat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat entre conductes
- Col·locat entre el conducte i el ventilador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de la cinta
- Comprovació de l'estanquitat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha de ser
estanca a la pressió de prova i a la de funcionament.
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió.
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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
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.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida d'obra.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Aïllament tèrmic per a conductes

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Aïllament tèrmic per a conductes.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat interiorment
- Muntat exteriorment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de superfícies a recobrir
- Fixació de l'aïllament als conductes
CONDICIONS GENERALS:
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té
recobriment, per mitjà d'adhesiu.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han
de segellar amb adhesiu.
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense
recobriment.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han
de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100-106.
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic.
L'aïllament per utilitzar a la zona de contacte amb el suport ha de ser de tipus dur.
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, però,
mantenir-ne el gruix sense cap pressió que el faci disminuir.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, etc., i
s'ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos.


Unitat de tractament d’aire

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Unitat de tractament d'aire col·locada.
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 definitiu
- Connexió amb els circuits d'aigua de les unitats centrals de producció
- Connexió amb la xarxa de conductes d'aire
- Connexió amb la xarxa de recollida de condensats
- Connexió amb la xarxa elèctrica
- Connexió amb la xarxa de control
- Posada en marxa de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials d'instal·lació, 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 conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser estanca.
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 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'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.
Les portes d'accés a les bateries, filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han
d'ajustar amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.
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
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CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el seu
defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 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, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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).
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y
rendimientos de unidades, componentes y secciones.
UNE-EN 1886:1999 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento
mecánico.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la
venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.


Difusors rotacionals

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Difusors rotacionals amb difusor frontal de planxa d'acer galvanitzat, plènum de connexió de
planxa d'acer galvanitzat i comporta de regulació, muntats suspesos.
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació del plènum a l'obra
- Fixació del difusor frontal al plènum
- Regulació del cabal amb l'apertura de la comporta del plènum
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura del edifici pels punts de subjecció del plenum.
Ha de quedar anivellat.
Ha de quedar feta la connexió del plènum amb el conducte. La connexió ha de ser estanca i no
s'han de transmetre esforços entre el conducte i el difusor.
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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques de l'element corresponen a les especificades al
projecte.
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació i regulació del difusor s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'actuació sobre la comporta de regulació s'ha de fer amb el difusor frontal col·locat en la seva
posició definitiva.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de conductes, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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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Reguladors de flux d’acer lacat

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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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).


Tallafocs

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents unitats d'obra:
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment
- Accessoris per a comportes tallafocs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la comporta a l'obra
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d'obra al voltant
de la comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó han de quedar reomplerts amb
llana de roca o qualsevol altre material compatible amb la comporta i aprovat pel fabricant . En
cap cas, l'espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc inferior al de la pròpia
comporta.
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb
altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin
afectar el funcionament.
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment
accessibles un cop col·locada la comporta.
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser
estanca.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del
fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar
vibracions o sorolls inacceptables.
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.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar
les rebaves que hi puguin haver.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Servomotor

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Servomotor per a accionament de comportes de regulació d'aire.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la comporta i eix, segons instruccions del fabricant
- Acoblament del servomotor a l'eix de la comporta
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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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 parts mòbils no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de
la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació i el eix que en puguin afectar el funcionament.
Les parts que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un
cop col·locat i cal respectar les distàncies definides en la DT del fabricant.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del
fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, no ha de provocar vibracions o
sorolls inacceptables o superior als 30 dB (A).
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 30 mm
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.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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


Ventiladors

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport.
- Connexió a la xarxa elèctrica
- 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.
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S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de circulació de
l'aire resultant.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui
adient.
S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de l'aparell.
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç.
Les conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores.
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per
al seu manteniment.
En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui realitzar
l'extracció del cos fàcilment per a les tasques de manteniment.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit
de circulació de l'aire resultant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la
venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Filtres d'aire fixats al bastiment de muntatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Poliamida amb bastiment metàl·lic o de cartró
- Poliuretà amb bastiment metàl·lic o de cartró
- Fibres sintètiques de polièster
- Malles metàl·liques amb bastiment de cartró
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del bastiment al conducte
- Col·locació del filtre 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.
El filtre s'ha d'instal·lar en un marc individual que formi part del conducte d'aire o de l'aparell
corresponent, i amb un junt hermètic fet per mitjà d'una tanca fàcil de maniobrar.
S'ha d'orientar respecte al sentit de circulació de l'aire, de manera que l'aire net surti per la cara
de la tela metàl·lica.
No hi han d'haber fuites entre el filtre d'aire i el conducte de ventilació.
La pols retinguda, o les fibres de l'element filtrant, no han de suposar cap risc per a les persones
o els aparells exposats a l'aire filtrat.
El filtre ha de ser accessible per al seu manteniment. Pel costat de l'entrada d'aire, ha de tenir un
espai totalment lliure d'obstacles, de 60 cm d'amplària, en tota la cara frontal.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
El filtre s'ha 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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 779:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas.
Determinación de las prestaciones de los filtros.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
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- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la
venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Bastiments i caixes per a allotjar filtres d'aire, fixats als conductes, als aparells o als accessoris
de la conducció.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació del portafiltres
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
BASTIMENTS DE XAPA D'ACER D'ACCÉS LATERAL O FRONTAL:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El bastiment ha d'anar fixat al conducte, als aparells o als accessoris de la conducció, al llarg de
tot el perímetre.
La unió del bastiment ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre.
En els bastiments amb inserció lateral del filtre, el costat que ha de servir per a la col·locació del
filtre ha de quedar accessible.
Ha d'haver l'espai suficient al voltant del portafiltres per tal de poder fer el manteniment del filtre.
CAIXES PORTAFILTRES AÏLLADES:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La unió de la caixa amb el conducte ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre.
Ha d'haver l'espai suficient al voltant del portafiltres per tal de poder extreure el filtre per fer-ne el
manteniment.
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
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat es procedirà a la retirada de l'obra, de tots els materials sobrants, com ara
embalatges, retalls de junts, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la
venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3
/s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.


Elements de mesura

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


Elements per a la regulació, control, supervisió d’instal·lacions

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 de considerar els següents tipus d'elements:
- Controladors locals
- Pantalles LCD de presa de dades local
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Prova de servei
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions
d'instal·lació del fabricant.
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les
del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències
pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques,
apantallament, distàncies respecte senyals forts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als
que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de
funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.


Armari metàl·lic de comunicacions

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Armari metàl·lic de comunicacions
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació i anivellament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
L'element ha de quedar fixat sòlidament al parament pels punts previstos a la DT del fabricant.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
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L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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


Instal·lacions de transport i distribució de fluids

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades ,
roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades
amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació
de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o
soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç
de con elàstic de compressió.
Les canonades per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir
un pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes ≥ 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir ≥ 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a ≥ 300 mm de qualsevol
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a
prop del paviment o del sostre.
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte
directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser ≥ 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació
del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre
l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al
tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
┌──────────────────────────────────────────┐
│
Diàmetre │ Distància entre suports (m)│
│
nominal │────────────────────────────│
│
│ trams
│
trams
│
│
│ verticals │ horitzontals │
│─────────────│────────────│───────────────│
│ 1/8"
│ 1,8
│
1,5
│
│ 1/4"
│
2
│
1,6
│
│ 3/8"
│ 2,5
│
1,8
│
│ 1/2" - 3/4" │
3
│
2,5
│
│
1"
│
3
│
2,8
│
│1"1/4 - 2"
│ 3,5
│
3
│
│ 2"1/2
│ 4,5
│
3,5
│
│
3"
│ 4,5
│
4
│
│
4" - 5"
│
5
│
5
│
│
6"
│
6
│
6
│
└──────────────────────────────────────────┘

Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: ≤ 2 mm/m, ≤ 15 mm/total
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 149

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el
valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i
greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
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.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
- Verificació de l’ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l’execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l’ús de la
instal·lació.
- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al RITE.
Les proves d’estanquitat s’han de realitzar d’ acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l’ús dels elements d’unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el
cas , i l’ús dels elements d’interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s’ha de
realitzar un mostreig extensiu.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.


Canalitzacions de polietilè reticulat o multicapa

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- 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.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir ≥ 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a
prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació
del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:
+---------------------------------------+
¦ DN
¦ Distància entre suports (m) ¦
¦
¦-------------------------------¦
¦
¦tram vertical ¦tram horitzontal¦
¦-------¦--------------¦----------------¦
¦ 16-20 ¦
1,0
¦
0,5
¦
¦ 25-75 ¦
1,3
¦
0,6
¦
¦ 90-110¦
1,7
¦
0,8
¦
¦125-200¦
1,9
¦
0,9
¦
+---------------------------------------+

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre
el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat
pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
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S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió
adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les
brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suport
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.


Maniguets antivibratoris

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


Aïllament tèrmic de conduccions

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals
encadellats
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que
en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar
entre elles i han de quedar a pressió.
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals
encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així
com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser ≤ 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres
elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
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.
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).
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o
enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al
conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potència màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
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Caixes de plàstic o metàl·liques

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%
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002


Armaris

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts.
La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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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


Tub flexible no metàl·lic

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el
tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
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
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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.).
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la
resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
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.
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- 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.


Canal metàl·lica

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Canal metàl·lica, llisa, amb obertures o ranurada, amb compartiments o sense, muntada
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i anivellament
- Tallat en curves i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als
paraments amb perns d'ancoratge.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb
peces d'unió fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim.
Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre
amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament.
Distància entre les fixacions: ≤ 2,5 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: ≤ 2 mm/m, ≤ 15 mm/total
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.
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


Safates metàl·liques

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:
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- Fixació i anivellament
- 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:
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
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
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.
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.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.


Cable elèctric

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la
sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: ≥ 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: ≥ 4 m
- Amb transit rodat: ≥ 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
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El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: ≤ 80cm
Distància vertical entre fixacions: ≤ 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari.
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció.
En cap cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de
tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aeri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: ≥ 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desenrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de
no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen
les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
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La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant
l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL·LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
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.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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Mecanismes per a instal·lacions elèctriques

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a 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, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o
reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O
REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns
de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa
de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència de les connexions a la tracció: ≥ 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir
les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
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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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la
caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
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INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O
REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF


Llums

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
- 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 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.
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Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
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 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.
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.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 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)
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.
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Xarxa d’aigua per a aparells sanitaris

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.
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.
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.
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El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública
concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per
plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.


Xarxa d’evacuació

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
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- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: ≤ 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
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.
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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.
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Detectors instal·lació de protecció d’incendis i detecció de gasos

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
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s’han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
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 vigilà ncia 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.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM24BA2B.
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 prèvia 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
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.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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.
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 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 pel sistema contra incendis, sense comptadors ni vàlvules
tancades. Existència d’una vàlvula de retenció.
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- 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.


Extintors

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
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
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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 mò bil de forma estable i segura, de tal manera
que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col·locació d’extintors a una alçada de ≤ 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d’incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor ≤ 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.


Plaques de sentalització de vies d’evacuació

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locades en la seva posició
definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
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- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col· locats i cargolats tots els visos
previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
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.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,n o s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han
d'utilitzar els forats existents.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.


Vàlvules de bola

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic
- Vàlvules manuals roscades
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs
- Vàlvules manuals embridades
- Vàlvules per anar a pressió
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
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- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvula de bola per encolar o embridar:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos,
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball.
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i
amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador.
No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
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VÀLVULES DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat
adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i
pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà
d'una picola i d'un raspall.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o
pneumàtica fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtic les connexions amb la xarxa han de ser estanques.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002


Vàlvules de regulació

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvula de tres vies
- Vàlvula de quatre vies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
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
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CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat
adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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



Vàlvules d’equilibrat automàtic

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


Filtres coladors

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


Cables per transmissió i control de senyals

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
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.
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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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del
fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte
amb arestes, etc.
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.
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.


Conectors per a instal·lacions de comunicacions

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els tipus de connectors següents:
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
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- 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%
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.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les
especificades al projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants
com ara embalatges, retalls de cables, etc.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
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)
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Enderrocs de parets

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecà nica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d’obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d’obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l’element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d’accés de l’element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L’edifici ha de quedar tancat per una tanca d’alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l’edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual
contra incendis.
Si durant l’enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s’han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l’enderroc i dur a terme l’apuntalament en cas
necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva
càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d’enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l’enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les
edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l’enderroc.
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
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En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l’aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S’han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d’arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l’esfondrament.
Si les parets són de tancament, s’enderrocaran les que no són estructurals després d’haver
enderrocat el sostre superior i abans d’enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es
treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al
seu damunt.
Abans d’enderrocar els arcs, s’han d’equilibrar les empentes laterals i s’apuntalaran sense tallar
els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d’alçària superior a set vegades el seu
gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S’han d’enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d’enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S’enderrocaran un nivell per sota del que s’està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s’han de tallar en bandes paral·leles a l’armadura principal, de pes no més gran a
l’admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l’esfondrament.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
ENDERROC D’ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D’OBERTURES DE FINESTRES
TAPIADES :
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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Enderroc d’elements de fusteria

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


Desmuntatge d’elements d’instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació
mecànica

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge de calderes
- Arrencada de radiador
- Arrencada de tubs de calefacció
- Arrencada d'unitat exterior d'aire condicionat
- Arrencada d'unitat interior d'aire condicionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
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 cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines
de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i
senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ,
CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA DE TUB DE CALEFACCIÓ:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento
sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2
de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado
Reglamento
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en
obra.
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Desmuntage d’instal·lacions de gas elèctriques, lampisteria i enllumenat

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de cisterna
- Arrencada d’inodor
- Arrencada de bidet
- Arrencada de lavabo
- Arrencada de plat de dutxa
- Arrencada de banyera
- Arrencada d’aigüera
- Arrencada de safareig
- Desmuntatge d’escalfador d’aigua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d’estar fora de servei.
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un
element elèctric, l’ extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions 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.
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra
sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Formació d’envans de guix laminat

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Formació d’envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’ acer galvanitzat amb
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats
degudament amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol
cas no quedaran tire s de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la
continuïtat dels junts horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix
muntant.
Ajust entre les plaques: ≤ 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm

Avda. Mont ev ideo, 65 40 1ª
08340 Vilassar de Mar
+34 934118851

LABORATORI B&G PLANTA 4ª
CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG
Centre for Genomic Regulation
Edif. PRBB. C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

P à g i n a | 189

Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
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.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els
gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les
al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la
correcta.
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les
operacions incloses a la unitat d’obra.
Després d’ executar cadascuna de les operacions del muntatge de l’envà, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre a la DF doni la conformitat de les
tasques realitzades.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures ≤ 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i ≤ 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces malmeses
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a la col·locació de l’entramat
metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
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- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.


Revestiment amb plaques de guix laminat

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat col·locades en obra.
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Sobre perfileria
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.
- Directament sobre el parament amb guix estès en tota la superfície amb llana dentada.
- Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre perfileria:
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superficie amb llana
dentada:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació de masses equidistants de guix
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada
- Fixació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig
- Fixació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats
degudament amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol
cas no quedaran tire s de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la
continuïtat dels junts horitzontals.
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Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix
muntant.
Ajust entre les plaques: ≤ 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Distància entre eixos d'alineacions verticals: 40 cm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament de l’
edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d’obra que quedin en l’àmbit d’actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les
al suport.
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.
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÈS AMB LLANA
DENTADA:
Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats i nets.
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix ≤1,50 cm.
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l’anivellament amb un regle i es verificarà la
planeïtat respecte les plaques adjacents.
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.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l’especejament al parament.
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.


Control d’execució. Operacions de control.

CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer
validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus
de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si est à indicat,
el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d' entrega als paraments i suspensió de la resta
de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeïtat del cel ras, l'alineació i l' ortogonalitat de plaques i perfils, la
situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.


Formació de paviment sintètic

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.
S'han considerat els tipus següents:
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col·locades amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC homogeni col·locades amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.
- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular.
- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments de PVC i linòleum:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts
- Protecció del paviment acabat
Paviment de goma:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts entre làmines
- Neteja de la superfície del paviment
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.
Les là mines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana i llisa de textura uniforme.
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb
el sòcol.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m; C elles: ≤ 2 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
Els junts han d’estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil de
diàmetre 4 mm o en fred pel procediment de soldadura líquida.
PAVIMENT DE GOMA:
Toleràncies d'execució:
- Celles: ≤ 1 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.
La humitat relativa durant la instal·lació ha d’estar entre el 50 i el 60 %
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al
paviment acabat.
S'han de respectar els junts propis del suport.
El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb
bola de 10 mm de diàmetre ≥ 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per
pavimentar.
Per a la col·locació de là mines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat
la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior.
El paviment no s’ ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu
ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s’han de col·locar deixant un espai d’1
mm entre elles.
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s’han de col·locar a tocar.
Un cop col· locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels junts
amb una fondària de 2/3 del gruix de la làmina o lloseta i s'ha de procedir a fer la soldadura.
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior
quedi enrasada amb les làmines o llosetes.
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s’ha de retirar l’excés d’adhesiu
mentre el producte encara estigui fresc.
L’execució de la soldadura no s’ha de fer mentre l’adhesiu no estigui completament sec.
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del local i
se n'ha de fer el replanteig.
PAVIMENT DE GOMA:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del
fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.
Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, 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%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Col·locació de l’adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
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- Segellat dels junts (en cas de goma)
- Neteja i protecció del paviment acabat
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.


Col·locació de porta tallafoc

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automà tic per
termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: ≤ 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi
l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de
quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l 'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i
entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar l’ execució
de la unitat.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del
Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D’INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.


Col·locació a xarxa d’evacuació

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida
en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema
indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al
parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
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L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo
i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de
coure nu, de secció ≥ 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: ≤ 5 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l’obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el
que s’especifica a la taula d’assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l’assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per
plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació,
d’acord amb el que determini la DF.


Col·locació de tub en paret

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb
morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
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Els elements estructurals associats a l’element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de
quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l’execució de la
regata .
Queda expressament prohibit l’execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l’especificat en la taula 4.8 del DBSE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No es pot fer cap regata fins que s’hagi assolit l’adherència necessària entre el morter i les
peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació
introduïda.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.
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.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Operacions diverses de formació d’encasts petits.
S’ han considerat les unitats d’obra següents:
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell
d’instal·lació, collat amb guix o morter.
-Tapat d’encast petit amb guix
- Collat d’ ancoratge amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas
- Obertura dels forats, en el seu cas
- Col·locació del petit element, en el seu cas
- Fixació i tapat del forat que resta
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la DF.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la
paret.
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat,
de rebre els mecanismes que li pertoquin (si é s el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la
paret.
Fondària: ≤ 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals: ≥ 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
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CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D’ANCORATGE:
Han d’estar fets els forats a l’obra abans de començar els treballs.
El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s’ha d’utilitzar abans de començar
l’adormiment.
Ha de quedar ben adherit al suport.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.


Obertura en parets per pas de conductes

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre , per a fer un pas de conductes o aparells
d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la DF.
L’element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la
paret.
Separació als brancals: ≥ 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No s’ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s’hagi acabat.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.
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S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge de calderes
- Arrencada de radiador
- Arrencada de tubs de calefacció
- Arrencada d'unitat exterior d'aire condicionat
- Arrencada d'unitat interior d'aire condicionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un
element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm
i la seva alçària és ≤ 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de començar les operacions de demolició.
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En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines
de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i
senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ,
CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA DE TUB DE CALEFACCIÓ:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento
sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2
de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado
Reglamento
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en
obra.
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MEMÒRIA
Objecte
En el present plec de requeriments tècnics es descriuen els treballs de reforma i
ampliació del mobiliari de laboratori que s’han de portar a terme en les instal·lacions del
Centre de Regulació Genòmica (CRG) en l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB). Aquestes actuacions són:



Modificació del mobiliari de laboratori del laboratori 426.01 i 432.01.
Ampliació del mobiliari de laboratori del laboratori 426.01 i 432.01.

Abast del subministrament
S’hauran de preparar els espais per poder-hi desenvolupar els treballs.
El cost del subministrament i instal·lació del mobiliari ha d’incloure els costos associats
de gestió i eliminació de residus i qualsevol altre cost no especificat atribuïble a la gestió
i realització de la instal·lació.

Compliment de normativa
Per realitzar el subministrament del mobiliari de laboratori, aquest haurà de complir amb
la següent normativa:






UNE EN 13150 Mesas de laboratorio. Dimensiones, requisitos de Seguridad y
métodos de ensayo.
UNE EN 13792 Código de color de las llaves y válvulas de uso en laboratorios.
UNE EN 61010 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control
y uso en laboratorio.
UNE-EN 14056 Mobiliario de laboratorio. Recomendaciones para el diseño y la
instalación.
UNE-EN 14727 Mobiliario de laboratorio. Muebles contenedores para
laboratorios. Requisitos y métodos de ensayo.

A més ha de permetre el compliment de la següent normativa:
-

RD 1853/93: Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
col·lectives o Comerciales.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Código Técnico de la Edificación especialmente en lo relativo a Seguridad en
caso de incendio (DB-SI).

Detalls de les obres planificades
Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin citats ni descrits de manera
explícita en la documentació gràfica i/o escrita, però que la seva realització sigui
imprescindible per a la correcta execució de les partides contractades i
reglamentàriament d’acord amb les normes de la bona construcció. Aquestes
instruccions que s’hauran de complir, es recolliran en el “Llibre d’Ordres”.
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L’adjudicatari no podrà modificar les qualitats específiques del projecte a no ser que
acrediti, i el CRG ho accepti, que la variació suposa igual o major qualitat, o que obeint
a criteris tècnics, legals o normatius, alguna solució del projecte resultés inviable o no
aconsellable.
La vigilància i guàrdia de l’obra seran a compte del CRG. El CRG facilitarà una zona per
emmagatzemar els materials enviats a l’obra. En cas d’utilització simultània de mitjans
materials i/o mecànics, s’utilitzessin grues i elevadors, o instal·lacions amb altres
contractistes, les despeses les fixarà el CRG a prorateig.
Seran a compte de l’adjudicatari les despeses derivades de la gestió dels residus de la
construcció així com dels permisos corresponents per portar a terme l’obra.
Seran a compte de l’adjudicatari les despeses derivades de la gestió i cost dels permisos
necessaris per a la interrupció del trànsit durant els apilaments i retirada de deixalles i
els permisos per a la realització dels treballs nocturns. També seran del seu càrrec les
denúncies derivades de les irregularitats que es poguessin produir per aquests temes.

Descripció del mobiliari existent
El Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona va contractar a l’empresa Flores
Valles el subministrament i instal·lació de tot el mobiliari de laboratori de l’edifici.
En conseqüència, es demana que el mobiliari a subministrar sigui compatible amb el
mobiliari existent.
El mobiliari existent té les següents característiques:

Taules d’estructura de la sèrie Adapta System:
-

-

-

-

-

-

Armadura: estructura autoportant en forma de “C”, construïdes en alumini amb
recobriment de pintura epoxi-poliester amb acabat metàl·lic. Cada armadura
porta elements nivelladors per aconseguir nivellar el moble. Les taules estan
certificades conforme a la norma UNE 13150-01, que creen unitats modulars que
aguanten una càrrega estàtica de 100 kg per metre lineal.
Sòcol: tot l’element estructural està tancat amb un sòcol construït en acer laminat
en fred amb recobriment epoxi-poliéster. D’aquesta manera queden coberts les
esteses de cables i canonades de fluids i a més a més evita que entri brutícia
dins de les taules dels laboratoris.
Tapacanonades: les canalitzacions d’esteses de cables i canonades estan
cobertes amb tapacanonades construïts en acer laminat en fred qualitat DC.01
amb recobriment de pintura epoxi-poliéster per tots els seus costats. Són
fàcilment desmuntables per facilitar les tasques de manteniment.
Frontal lliscant: construït en alumini extrusionat qualitat 6060 T25 amb
recobriment epoxi-poliéster amb acabat metàl·lic. Gràcies a aquest frontal
lliscant es desplacen els mobles penjants per tota la longitud de la taula de
laboratori sense obstacles.
En els llocs de treball tipus bench estaran instal·lats a una alçada de 900 mm
respecte el terra. S’equiparà amb un taulell de resina fenòlica de TRESPA TOP
LAB PLUS o equivalent amb un espessor de 20 mm, que no afavoreixi el
creixement bacterià i que sigui altament resistent a una gran varietat de
productes químics agressius. El color és dels nous taulells a instal·lar és gris.
En els llocs de treball tipus desk estaran instal·lats a una alçada de 750 mm
respecte el terra. El taulell que s’utilitzarà serà un estratificat amb un costat
postformat d’alta pressió de 30 mm d’espessor amb una làmina de resina
fenòlica de 1 mm d’espessor de color gris.
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-

-

-

Instal·lacions elèctriques mitjançant una canal d’alumini la qual es dota per cada
lloc desk de 1’2 ml amb 2 endolls de força normal, 2 endolls de força SAI i 2
preses de veu i dades. En les zones bench es dota per cada 1’8 ml de 2 endolls
de Força normal, 2 de força preferent i 2 força de SAI.
Els llocs bench es dotaran mitjançant un frontal de serveis de 200 mm per sota
la canal d’alumini elèctrica dels corresponents serveis de buit, CO2 i gas natural
segons les necessitats de cada sala.
En totes les poiates murals tipus bench s’instal·larà un sòcol entre el taulell i la
paret de resina fenòlica amb una alçada de 70 mm.

Amb aquesta memòria s’adjunten plànols tipus de les estructures previstes en la licitació
inicial del PRBB.

Piques
Moble individual amb porta a la part de sota. La pica serà en acer inoxidable i tindrà les
següents dimensions 400*400 mm i profunditat 350 mm. Aniran equipades amb aixeta
monocomandament per aigua freda sanitària, rentaulls i aixeta per aigua pura de
laboratori. A més portaran l’accessori de l’escorredor vertical. Pantalles laterals
antiesquitxades.

Descripció dels treballs a realitzar
A continuació es detallen les reformes a portar a terme en base a la numeració dels
plànols adjunts:
Punt 2.- Instal·lar 1’5 ml de bench mural. A sobre, prestatge simple i a sobre armari
tancat.
Punt 3.- Instal·lar 1 ml bench mural. A sobre, prestatge simple i a sobre armari tancat.
Punt 4.- Instal·lar una pica mural amb el seu moble i escorredor vertical; al costat
s’instal·la un moble per deixar assecar material. A sobre de l’espai acotat (90 cm)
s’instalarà un armari tancat de 2 portes batens.
Punt 5.- Poiata bench de 1’5 ml. Treure la pica actual i posar un taulell de resina
fenòlica de 20 mm espessor.
Punt 6.- Poiata bench central de 1 ml. A sobre prestatgeria doble.
Punt 7.- Poiata desk central de 2’5 ml. A sobre prestatgeria doble.
Punt 8.- Poiata bench central de 1 ml. A sobre prestatgeria doble.
Punt 9.- Poiata desk central de 2’35 ml. A sobre prestatgeria doble.
Punt 10.- Poiata bench central de 4 ml aprox. A sobre prestatgeria doble.
Punt 11.- Poiata desk central de 2’4 ml. A sobre prestatgeria doble.
Punt 12.- Poiata bench central de 4 ml aprox. A sobre prestatgeria doble.
Punt 13.- Poiata desk central de 2’4 ml aprox. A sobre prestatgeria doble.
Punt 14.- Pica amb el seu moble mural i escorredor vertical; al costat s’instal·larà un
moble per deixar assecar material de laboratori (amb pantalla de separació per pica)
Punt 15.- Bench mural de 1’6 ml aprox. A sobre prestatgeria en primer nivell i armaris
tancats en segon nivell de 2 portes batens.
Punt 16.- Poiata mural de 2’5 ml tipus bench i sense prestatges
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Punt 17.- Poiata mural de 1,2 ml tipus bench mural. A sobre, prestatge simple i a
sobre armari tancat.
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PLÀNOLS
Plànol distribució mobiliari de laboratori tipus mural del PRBB
Plànol distribució mobiliari de laboratori tipus central del PRBB
Plànol estat inicial lab 432
Plànol estat final lab 432
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MEMÒRIA
Objecte
En el present plec de requeriments tècnics es descriuen els treballs que s’han de portar
a terme en les instal·lacions del Centre de Regulació Genòmica (CRG) en l’edifici del
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Aquestes actuacions són:





Obertura d’una porta en el vestíbul 473.08 (nova porta 473.08.11)
Desmuntar i traslladar una dutxa d’aire existent.
Creació d’una resclosa de 2 portes per accedir a la sala 473.08.13 (sala bacteris).
Adequació nova sala de Bacteris (473.08.13).

Abast de les instal∙lacions i obres
S’hauran de preparar els espais per poder-hi desenvolupar els treballs.
El cost de la instal·lació ha d’incloure els costos associats de gestió i eliminació de
residus i qualsevol altre cost no especificat atribuïble a la gestió i realització de l’obra.

Compliment de normativa
Per realitzar la instal·lació s’haurà de complir amb el Codi Tècnic de l’edificació i
especialment en aspectes com el REBT, el RITE i mesures contra-incendis.

Detalls de les obres planificades
Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin citats ni descrits de manera
explícita en la documentació gràfica i/o escrita, però que la seva realització sigui
imprescindible per a la correcta execució de les partides contractades i
reglamentàriament d’acord amb les normes de la bona construcció. Aquestes
instruccions que s’hauran de complir, es recolliran en el “Llibre d’Ordres”.
L’adjudicatari no podrà modificar les qualitats específiques del projecte a no ser que
acrediti, i el CRG ho accepti, que la variació suposa igual o major qualitat, o que obeint
a criteris tècnics, legals o normatius, alguna solució del projecte resultés inviable o no
aconsellable.
La vigilància i guàrdia de l’obra seran a compte del CRG. El CRG facilitarà una zona per
emmagatzemar els materials enviats a l’obra. En cas d’utilització simultània de mitjans
materials i/o mecànics, s’utilitzessin grues i elevadors, o instal·lacions amb altres
contractistes, les despeses les fixarà el CRG a prorateig.
Seran a compte de l’adjudicatari les despeses derivades de la gestió dels residus de la
construcció així com dels permisos corresponents per portar a terme l’obra.
Seran a compte de l’adjudicatari les despeses derivades de la gestió i cost dels permisos
necessaris per a la interrupció del trànsit durant els apilaments i retirada de deixalles i
els permisos per a la realització dels treballs nocturns. També seran del seu càrrec les
denúncies derivades de les irregularitats que es poguessin produir per aquests temes.
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Nova porta en vestíbul
Obres
L’obra civil que s’ha de portar a terme és la següent:


Per a l’obertura d’aquesta porta serà necessari arrancar la totalitat dels panells
exteriors del vestíbul (veure fotografia). S’obrirà el forat segons plànol de baix.



En aquest forat s’instal·larà una porta de 232 cm d’alçada en una paret de 250
cm i de 90 cm d’ample. El material de la porta serà resina fenòlica de 6,4 mm de
gruix, amb perfilaria de PVC i interior amb poliestirè extruït amb acabat de color
alumini. La porta tindrà un espiell de vidre transparent de dimensions 600 mm
ample per 800 mm d’alt. La resina fenòlica serà la referenciada en annex per tal
de seguir el mateix criteri que hi ha a l’edifici.



Al voltant de la porta on s’havia tret els panells, es recobrirà de panells de resina
fenòlica de 12,4 mm de gruix, revestit d’un acabat de color alumini. La resina
fenòlica serà la referenciada en annex anàlogament al de la porta.



Reparar el paviment de PVC, que quedarà sota la porta que s’ha d’instal·lar
d’enderrocar i el que s’hagi pogut malmetre.



Reparar el sostre de pladur de la zona a on hi havia la paret que s’ha
d’enderrocar i el que s’hagi pogut malmetre.



Trasllat del lector de targetes de la porta 473.08.01 al costat de la porta nova i
instal·lació del corresponent electroimant per controlar-la.



Desplaçament del lector de targetes de la porta 473.08.



Pintar tot el sostre de la sala amb pintura plàstica de color blanc una vegada
s’hagin acabat les obres.
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Foto de l’estat actual de la paret on s’ha d’instal·lar la nova porta:

180503 MemoriaProjecteSalesCultius47308_lot5

4

Desmuntar una dutxa d’aire existent
Obres
L’obra civil que s’ha de portar a terme és la següent:


Desmuntatge de la dutxa d’aire: S’han de preveure les ajudes de paleta que es
necessita pel desmuntatge i el seu posterior trasllat fora de l’àmbit de l’obra.



Reparar el sostre de pladur de la zona a on hi havia la cabina que s’ha de
desmuntar i el que s’hagi pogut malmetre i pintar-lo.



Instal·lar una porta nova (473.08.12) tal com apareix al plànol, on actualment hi
ha la cabina i una obertura (foto). En aquest forat s’instal·larà una porta de 232
cm d’alçada i de 90 cm d’ample. El material de la porta és panell d’acer lacat
blanc tipus sandwich amb ànima de poliestirè extruït i espessor de 60 mm. La
porta tindrà un espiell de vidre transparent de 600 mm de base i 800 mm d’alt.
Aquesta porta comptarà amb unes juntes i acabats suficients com per garantir la
seva estanqueïtat enfront els requeriments de pressions als quals estarà
sotmesa. La portar comptarà amb un sistema d’electroimant per controlar-ne
l’obertura. A més la porta vindrà equipada amb manetes fixes i amb pestell de
cop.
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Reparar parets de pladur i el revestiment de plàstic PVC continu sense juntes al
lloc on ja no hi haurà dutxa. És a dir, el forat quedarà ocupat per parets de pladur
i porta.



Reparar el paviment vinílic que s’hagi malmès en el lloc on estava la cabina i a
on s’instal·larà la nova porta.



Pintar tot el sostre amb pintura plàstica de color blanc una vegada s’hagin acabat
totes les instal·lacions.

Creació d’una resclosa de dues portes (SAS)


Es tancarà un espai obert per fer una Special Airlock System (SAS) tal com
apareix al plànol i per tant amb el subministraments i instal·lació de una nova
porta. Aquesta porta tindrà les mateixes característiques que la porta 473.08.12.

Obres
L’obra civil que s’ha de portar a terme és la següent:
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S’han de treure una unitat de fluorescent del sostre.
S’ha de treure 2,5 m2 de sostre per accedir al sistema de filtració d’aire.



Reparar i pintar tot el sostre de plaques de guix i les parets amb pintura plàstica
de color blanc una vegada s’hagin acabat totes les instal·lacions.

Instal∙lacions










Es desmuntaran dos difusors del flux laminar existent de la sala 473.08.07.07 i
la modificació del plènum del mateix, que es realitzarà amb panell de poliestirè
extruït i perfileria de PVC.
S’ha d’instal·lar un housing amb filtració HEPA H-14 457x457x60mm per
impulsió d’aire en SAS. També s’instal·larà una reixa en SAS per l’extracció
d’aire mitjançant ventilador axial i conducte helicoïdal fins a la sala tècnica
473.08.07.07.
L’enllumenat de la sala es farà mitjançant un unitat de lluminària LED.
Instal·lació d’electroimants tant a la porta d’exterior com a la interior i la maniobra
de la seva gestió (no poden estar les 2 portes obertes simultàniament, inclou els
polsadors d’emergència i semàfors exteriors a les 2 portes).
Instal·lació de polsador de sortida a la paret del SAS al costat de la porta.
Instal·lació de quadre i els corresponents tubs pel seguiment de les pressions de
les sales mitjançant Magnehelics (3 ut sales: 473.08.07.07, 473.08.SAS,
473.08.03).
Instal·lació elèctrica per l’assecador de mans al costat del rentamans dins el
SAS.
Instal·lació de rentamans dins el SAS

Lampisteria



Instal·lació de rentamans a la ubicació on indica el plànol. El picatge per a
l’AFS es realitzarà de les canonades d’aigua que passen pel passadís.
Desaigüe pel rentamans

Mobiliari i equips





Casillero amb les mides anotades al plànol en annex i ubicació.
Subministrament d’assecador de mans
Subministrament de pica rentamans
Quadre metàl·lic amb 3 magnehelics.
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Adequació nova sala de Bacteris (473.08.13)
Obres



Tancar el forat (veure foto) amb unes mampares de vidre existents del PRBB i
sellar-ho.
Treure la porta de la sala petita (473.08.09) i deixar el marc.

Instal∙lacions
Filtració d’aire:
 S’ha d’instal.lar un housing amb filtració HEPA H-14 457x457x60mm per
impulsió d’aire en SAS.
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Ubicació filtres sala 473.08.13

Plànol detall filtres sala

Mobiliari
Aquest punt queda exclòs d’aquest lot.



S’instal·larà aproximadament 750 cm de poiata de sala blanca en diferents
trams.
La sala estarà ocupada per 2 cabines biològiques un congelador i una nevera.

Electricitat i veus i dades



S’equiparà cada poiata amb 4 endolls de força normal, 2 de preferent i 2 de SAI
i una presa doble de veu i dades. Aquests mecanismes s’allotjaran en una
canal d’alumini anoditzat situada a 55 cm del taulell de la poiata.
S’instal·laran endolls adequats per les màquines d’aquesta sala.

Gasos tècnics


Instal·larà una presa de buit i d’aire comprimit en cada poiata.
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PLÀNOLS
A continuació, hi figuren els següents plànols de l’estat actual:


Plànol núm. 01 – OBRA CIVIL ZONA 473.08.13. ESTAT INICIAL



Plànol núm. 02 – OBRA CIVIL ZONA 473.08.13. ESTAT FINAL



Plànol núm. 03 – ELECTRICITAT ZONA 473.08.13



Plànol núm. 04 –ViD ZONA 473.08.13



Plànol núm. 05 – ESQUEMA UNIFILAR ZONA 473.08.13



Plànol núm. 06 – CLIMATITZACIÓ ZONA ESTAT INICIAL 473.08.13



Plànol núm. 07 - Planta 4 Costat nord – Situació quadre elèctric general



Plànol núm 08 – Casillero per bates
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ANNEX
Característiques de l’HPL a instal·lar
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SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI DE LA
SALA 473.08.12 EN LA PLANTA 4 NORD DE L’EDIFICI DEL PARC DE RECERCA
BIOMÈDICA DE BARCELONA

MEMÒRIA
PLÀNOLS

FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
Maig 2018

MEMÒRIA
Objecte
En el present plec de requeriments tècnics es descriuen els treballs de reforma i
ampliació del mobiliari de laboratori que s’han de portar a terme en les instal·lacions del
Centre de Regulació Genòmica (CRG) en l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB). Aquestes actuacions són:


Ampliació del mobiliari de laboratori del laboratori 473.08.12

Abast del subministrament
S’hauran de preparar els espais per poder-hi desenvolupar els treballs.
El cost del subministrament i instal·lació del mobiliari ha d’incloure els costos associats
de gestió i eliminació de residus i qualsevol altre cost no especificat atribuïble a la gestió
i realització de la instal·lació.

Compliment de normativa
Per realitzar el subministrament del mobiliari de laboratori, aquest haurà de complir amb
la següent normativa:






UNE EN 13150 Mesas de laboratorio. Dimensiones, requisitos de Seguridad y
métodos de ensayo.
UNE EN 13792 Código de color de las llaves y válvulas de uso en laboratorios.
UNE EN 61010 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control
y uso en laboratorio.
UNE-EN 14056 Mobiliario de laboratorio. Recomendaciones para el diseño y la
instalación.
UNE-EN 14727 Mobiliario de laboratorio. Muebles contenedores para
laboratorios. Requisitos y métodos de ensayo.

A més ha de permetre el compliment de la següent normativa:
-

RD 1853/93: Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
col·lectives o Comerciales.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Código Técnico de la Edificación especialmente en lo relativo a Seguridad en
caso de incendio (DB-SI).

Detalls de les obres planificades
Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin citats ni descrits de manera
explícita en la documentació gràfica i/o escrita, però que la seva realització sigui
imprescindible per a la correcta execució de les partides contractades i
reglamentàriament d’acord amb les normes de la bona construcció. Aquestes
instruccions que s’hauran de complir, es recolliran en el “Llibre d’Ordres”.
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L’adjudicatari no podrà modificar les qualitats específiques del projecte a no ser que
acrediti, i el CRG ho accepti, que la variació suposa igual o major qualitat, o que obeint
a criteris tècnics, legals o normatius, alguna solució del projecte resultés inviable o no
aconsellable.
La vigilància i guàrdia de l’obra seran a compte del CRG. El CRG facilitarà una zona per
emmagatzemar els materials enviats a l’obra. En cas d’utilització simultània de mitjans
materials i/o mecànics, s’utilitzessin grues i elevadors, o instal·lacions amb altres
contractistes, les despeses les fixarà el CRG a prorateig.
Seran a compte de l’adjudicatari les despeses derivades de la gestió dels residus de la
construcció així com dels permisos corresponents per portar a terme l’obra.
Seran a compte de l’adjudicatari les despeses derivades de la gestió i cost dels permisos
necessaris per a la interrupció del trànsit durant els apilaments i retirada de deixalles i
els permisos per a la realització dels treballs nocturns. També seran del seu càrrec les
denúncies derivades de les irregularitats que es poguessin produir per aquests temes.

Descripció del mobiliari existent
El Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona va contractar a l’empresa Flores
Valles el subministrament i instal·lació de tot el mobiliari de laboratori de l’edifici.
En conseqüència, es demana que el mobiliari a subministrar sigui compatible amb el
mobiliari existent.
El mobiliari existent té les següents característiques:

Taules d’estructura de la sèrie Adapta System:
-

-

-

-

-

-

Armadura: estructura autoportant en forma de “C”, construïdes en alumini amb
recobriment de pintura epoxi-poliester amb acabat metàl·lic. Cada armadura
porta elements nivelladors per aconseguir nivellar el moble. Les taules estan
certificades conforme a la norma UNE 13150-01, que creen unitats modulars que
aguanten una càrrega estàtica de 100 kg per metre lineal.
Sòcol: tot l’element estructural està tancat amb un sòcol construït en acer laminat
en fred amb recobriment epoxi-poliéster. D’aquesta manera queden coberts les
esteses de cables i canonades de fluids i a més a més evita que entri brutícia
dins de les taules dels laboratoris.
Tapacanonades: les canalitzacions d’esteses de cables i canonades estan
cobertes amb tapacanonades construïts en acer laminat en fred qualitat DC.01
amb recobriment de pintura epoxi-poliéster per tots els seus costats. Són
fàcilment desmuntables per facilitar les tasques de manteniment.
Frontal lliscant: construït en alumini extrusionat qualitat 6060 T25 amb
recobriment epoxi-poliéster amb acabat metàl·lic. Gràcies a aquest frontal
lliscant es desplacen els mobles penjants per tota la longitud de la taula de
laboratori sense obstacles.
En els llocs de treball tipus bench estaran instal·lats a una alçada de 900 mm
respecte el terra. S’equiparà amb un taulell de resina fenòlica de TRESPA TOP
LAB PLUS o equivalent amb un espessor de 20 mm, que no afavoreixi el
creixement bacterià i que sigui altament resistent a una gran varietat de
productes químics agressius. El color és dels nous taulells a instal·lar és gris.
En els llocs de treball tipus desk estaran instal·lats a una alçada de 750 mm
respecte el terra. El taulell que s’utilitzarà serà un estratificat amb un costat
postformat d’alta pressió de 30 mm d’espessor amb una làmina de resina
fenòlica de 1 mm d’espessor de color gris.
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-

-

-

Instal·lacions elèctriques mitjançant una canal d’alumini la qual es dota per cada
lloc desk de 1’2 ml amb 2 endolls de força normal, 2 endolls de força SAI i 2
preses de veu i dades. En les zones bench es dota per cada 1’8 ml de 2 endolls
de Força normal, 2 de força preferent i 2 força de SAI.
Els llocs bench es dotaran mitjançant un frontal de serveis de 200 mm per sota
la canal d’alumini elèctrica dels corresponents serveis de buit, CO2 i gas natural
segons les necessitats de cada sala.
En totes les poiates murals tipus bench s’instal·larà un sòcol entre el taulell i la
paret de resina fenòlica amb una alçada de 70 mm.

Amb aquesta memòria s’adjunten plànols tipus de les estructures previstes en la licitació
inicial del PRBB.

Piques
Moble individual amb porta a la part de sota. La pica serà en acer inoxidable i tindrà les
següents dimensions 400*400 mm i profunditat 350 mm. Aniran equipades amb aixeta
monocomandament per aigua freda sanitària, rentaulls i aixeta per aigua pura de
laboratori. A més portaran l’accessori de l’escorredor vertical i pantalles laterals
antiesquitxades.

Descripció dels treballs a realitzar
A continuació es detallen les reformes a portar a terme en base a la numeració dels
plànols adjunts.
Tot el mobiliari d’aquesta sala serà de sòcol fixe en tractar-se de una sala blanca. En
aquest tipus de moble el taulell es munta sobre el moble que a la vegada s’apoien al
terra directament amb el corresponent sòcol. El moble es sella en la seva totalitat un
cop finalitzat el muntatge per garantir que no entra brutícia en el seu interior.
Punt 1.- S’instal·larà 2’6 ml aprox de bench mural. A sobre, doble prestatgeria.
Punt 2.- S’instal·larà 3 ml aprox de bench mural. A sobre, doble prestatgeria.
Punt 3.- S’instal·larà 1’9 ml aprox de bench mural. A sobre, doble prestatgeria.
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PLÀNOLS
Plànol estat inicial lab 473.08.12
Plànol estat final lab 473.08.12
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ID

Task Name

Duration

Start

1

Adjudicació licitació lot 1, 2, 3, 4, 5, 6

1 day?

Tue 31/07/18

2

Lot 1

102 days

Wed 01/08/18

3

Signatura contracte

1 day

Wed 01/08/18

4

Replanteig Obra 559+pla de treball

5 days

Thu 02/08/18

5

Acopi materials i preparació obra

17 days

Thu 09/08/18

6

Desenvolupament treballs

69 days

Mon 03/09/18

7

Acabats i neteja final obra

10 days

Fri 14/12/18

8

Lliurament obra

0 days

Mon 31/12/18

9

102 days

Wed 01/08/18

10

Signatura contracte

1 day

Wed 01/08/18

11

Replanteig obra mobiliari 559

5 days

Thu 02/08/18

12

Instal∙lació mobiliari 559

61 days

Mon 01/10/18

13

Tancament mobiliari 559

0 days

Mon 31/12/18

102 days

Wed 01/08/18

1 day

Wed 01/08/18

14

Lot 2

Lot 3

15

Signatura contracte

16

Replanteig obra pl4 sud + pla de treball 5 days

Thu 02/08/18

17

Acopi materials i preparació obra

17 days

Thu 09/08/18

18

Desenvolupament treballs pl4 sud

69 days

Mon 03/09/18

19

Acabats i neteja final obra

10 days

Fri 14/12/18

20

Lliurament obra

0 days

Mon 31/12/18

21

102 days

Wed 01/08/18

22

Signatura contracte

1 day

Wed 01/08/18

23

Replanteig obra mobiliari pl4 sud

5 days

Thu 02/08/18

24

Instal∙lació mobiliari lab pl4 sud

61 days

Mon 01/10/18

25

Tancament mobiliari pl4 sud

0 days

Mon 31/12/18

102 days

Wed 01/08/18

1 day

Wed 01/08/18

26

Lot 4

Lot 5

27

Signatura contracte

28

Replanteig obra 473.08 + pla de treball 5 days

Thu 02/08/18

29

Acopi materials i preparació obra

17 days

Thu 09/08/18

30

Desenvolupament treballs 473.08

69 days

Mon 03/09/18

31

Acabats i neteja final obra

10 days

Fri 14/12/18

32

Lliurament obra

0 days

Mon 31/12/18

102 days

Wed 01/08/18

33

Lot 6

34

Signatura contracte

1 day

Wed 01/08/18

35

Replanteig obra mobiliari 473.08

5 days

Thu 02/08/18

36

Instal∙lació mobiliari lab 473.08

61 days

Mon 01/10/18

37

Tancament mobiliari 473.08

0 days

Mon 31/12/18
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January 2019
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