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PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA

I .- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1.- OBJECTE
L’objecte del present projecte és l’estudi tècnic i econòmic dels treballs necessaris per dotar d’un sistema
de climatització, en el local ubicat a la Plaça Ca N’Anglada nº8-12 de Terrassa.
El promotor de l’actuació és la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa S.A.

1.2.- ABAST
L’abast de la present actuació inclou els treballs necessaris per a la dotació d’un sistema de climatització,
bàsicament, consistent en:
1. Instalꞏlació d’un sistema de ventilació basat en recuperadors de calor connectats a una xarxa de
conductes i reixes per aportar el cabal d’aire de renovació segons directrius del RITE.
2. Instalꞏlació d’un sistema de climatització basat en un sistema VRV d’expansió directa R410A amb
control de temperatura independent en cada sala. Unitats interiors tipus cassette.

1.3.- ANTECEDENTS

Es tracte d’un edifici existent d’habitatges amb un local en planta baixa. El local de planta baixa es de nova
instalꞏlació, ja que disposa de cap tipus d’instalꞏlació existent.

1.4.- AGENTS DEL PROJECTE
Promotor:

Nom: Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa S.A.
CIF: A08262768
Adreça: Carrer Pantà, 30, 08221, Terrassa (Barcelona)

Tècnic redactor del projecte:

Nom: Josep Planas Penalva
Colꞏlegiat: Colꞏlegi d’Enginyers Tècnics de Barcelona (EBCN) 19.601
Telèfon:620345162
Mail: josepplanas@ebcn.cat

1.5.- EMPLAÇAMENT
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L'emplaçament del local en el qual es verificarà la instal∙lació, objecte d'aquesta memòria descriptiva, és en el
terme municipal de Terrassa, a la Plaça de Ca N’Anglada 8, de Terrassa.

1.6.- ACTIVITAT

L’activitat a desenvolupar en el local, és d'oficina.
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II.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE
Els principals treballs a realitzar són:


La unitat exterior VRV s’instalꞏlarà en un recinte o sala tècnica a planta baixa, en un dels laterals del
local, al costat dels armaris de comptadors. La ventilació de la sala tècnica haurà de complir algunes
característiques que es definiran a continuació per permetre el correcte intercanvi tèrmic amb l’aire.
S’alimentarà des del quadre general. Per això s’hauran d’instalꞏlar en el quadre general un diferencial
4P/40/300mA i un magnetotermic de 4P/25A. La línia d’alimentació serà de 5x6mm2. Com a base de
suport de la unitat exterior s’haurà de realitzar una bancada de llosa de formigó H250 i entre el forjat i la
bancada s’instalꞏlarà una placa de ACUSTILASTIC N per evitar transmissió de vibracions al forjat..



S’instalꞏlarà la canalització frigorífica i de l’alimentació elèctrica d’unitats interiors i exteriors i la
connexió bus entre unitats interiors i exterior. En capítol posterior s’indicaran un llistat de bones
practiques en la instalꞏlació de la canalització frigorifica.



Les unitats interiors seran de tipus cassette a sostre excepte la sala del rack que es climatitzarà amb un
sistema independent al VRV. Els desaigües, es realitzaran amb tub rígid sempre amb una pendent de
entre el 1 i el 2% com a mínim. Els desaigües es connectaran als desaigües existents amb un
accessori de derivació tipus T d’encolar (sempre que sigui possible a la xarxa pluvial), aquest accessori
està inclòs com a part proporcional d’accessoris en la partida de tub de pvc de diàmetre 32mm. El
cablejat d’interconexió amb el termòstats es realitzarà dins d’una canal de 7x12mm. L’alimentació de
les unitats interiors serà de conductor 3x2.5mm2 RVZ1 0.6/1Kv. En el quadre general s’instalꞏlarà un
diferencial i un magnetotermic monofàsic per la protecció d’aquesta línia elèctrica. El cablejat del bus
d’interconnexió entre unitats interior i unitats exteriors serà de 2 fils de 1.5mm2 trenats i apantallats. Els
termòstats seran de pantalla de cristall líquid amb cablejat.



Per la ventilació dels espais climatitzats s’utilitzaran dos recuperadors instalꞏlats a sostre, en la zona
d’entrada. Els recuperadors seran de plaques, garantint en tot moment que en l’intercanvi tèrmic,
no es mesclaran l’aire d’entrada de l’exterior amb l’aire de sortida del local. S’alimentaran des del
quadre general. Per això s’hauran d’instalꞏlar en el quadre general un diferencial 2P/40/300mA i tres
magnetotermics de 2P/16A. La línia d’alimentació serà de 3x2,5mm2. La regulació dels recuperadors
es realitzarà amb el comandament terminal usuari pantalla tàctil i a traves de sonda de CO2 instalꞏlada
en el conducte d’extracció general. Els nivells de CO2 seleccionats i els existents en la sala
determinaran la velocitat dels ventiladors del recuperador. Si el nivell de CO2 en l’ambient és inferior al
seleccionat amb el comandament, la velocitat dels ventiladors serà la mínima (20% de la màxima). Si el
nivell de CO2 de l’ambient és superior al seleccionat en el comandament, la velocitat dels ventiladors
serà la màxima.
Els recuperadors sempre arrancaran a velocitat mínima (20% de la màxima), si la sonda CO2 detecta
que es supera el valor prefixat (350ppm per sobre dels ppm de l’ambient exterior, l’ambient exterior
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habitualment es troba a 400ppm), el recuperador augmentarà la velocitat progressivament fins a la
velocitat màxima. El comandament dels recuperadors permetrà la seva arrancada i parada horària. El
comandament dels recuperadors estarà connectat al sistema de comandament centralitzat del sistema
de climatització VRV AC Smart permetent la seva parada i arrencada a traves de Ethernet. El sistema
AC Smart disposa de dues sortides ON/OFF lliures que s’utilitzaran per el comandament dels
recuperadors.


El sostre de la zona on s’instalꞏli els recuperadors i la unitat exterior VRV s’aïllarà acústicament per
evitar la transmissió de sorolls als habitatges.



Els conductes de ventilació seran rodons de xapa galvanitzada amb unió endollada s’aïllaran
exteriorment amb manta de llana de roca. La unió entre el conducte i el recuperador serà amb tub
circular i tolva elàstica per evitar les transmissions de vibracions. L’admissió i extracció d’aire exterior
es realitzarà per sobre de la persiana enrotllable de l’entrada. Es garantirà la màxima separació entre
l’admissió i l’extracció. Per això l’extracció d’aire es realitzarà amb un conducte amb angle 45º quan
s’emboqui a façana. Les reixes exteriors hauran de garantir l’estanquitat per evitar entrada d’aigua de
pluja al conducte.



Es preveu unes ajudes de paleta a industrial electricista i frigorista per realització dels passos de
canalitzacions a través de parets existents



Un cop finalitzada obra, realització d'un inventari de la instalꞏlació de l'edifici , format per:

o

Llistat de tots els elements que conformen la instalꞏlació , indicant marca, model, referències,
potències, diàmetres i qualsevol altre característica definitòria de l'equip o accessori. El llistat
es realitzarà amb programa informàtic a decidir per el Titular (excell, acces, TCQ...).

o

Plànols AS-Built de tots els elements que conformen la instalꞏlació, indicant característiques
definitòries dels elements i accessoris.

o

Entrega de manuals i informació tècnica dels equips i accessoris. Realització d'un dossier amb
aquesta documentació.

o

Aquest inventari serà propietat del Titular i es podrà fer servir en futures licitacions d'obres.

2.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTALꞏLACIONS

NORMATIVA D’APLICACIÓ
Normativa estatal
R.D. 1027/2007 de 20 de juliol de 2007, Reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE) i
instruccions tècniques complementàries.
Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE1 ‘Limitació de la demanda energètica’.
Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE2 ‘Rendiment de les instalꞏlacions tèrmiques’.
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA
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Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HR ‘Protecció en front el soroll’.
Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HS3 ‘Qualitat de l’aire interior’.
R.D. 1244/1979, Reglament d’aparells a pressió i instruccions tècniques complementàries.
R.D. 919/2006 de 28 de juliol, Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves
instruccions tècniques complementaries ICG 01 a 11.
R.D. 842/2002, de 2 d’agost, Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries
(REBT).
R.D. 1367/2007 de 19 d’octubre per el que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, contra el soroll,
en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
R.D. 245/1995, de 24 de octubre, ‘Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo de las Comunidades
Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la directiva 93/68/CEE del consejo’.
Correcció d'errors del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instalꞏlacions
Tèrmiques en els Edificis, publicada al B.O.E. del 28 de febrer del 2008.
Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'Instalꞏlacions Tèrmiques en
els Edificis, aprovat per del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol. publicat al B.O.E. del 11 de decembre del
2009.
Correcció d'errors del Reial Decret 1826/2009, de Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es
modifica el Reglament d'Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per del Reial Decret 1027/2007, de 20
de juliol, publicada al B.O.E. del 12 de febrer del 2010.
Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten determinades disposicions en matèria d'energia i
mines al que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, publicat al B.O.E. del 18 de març del 2010.
Correcció d'errors del Reial Decret 1826/2009, de Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es
modifica el Reglament d'Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per del Reial Decret 1027/2007, de 20
de juliol, publicada al B.O.E. del 25 de maig del 2010.
Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del
Reglament d'Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol,
publicat el 13 de abril de 2013.
Correcció d'errors Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions
tècniques del Reglament d'Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20
de juliol, publicat el 5 de setembre de 2013.
Es consideren reformes les que estiguin compreses en algun dels següents casos:
a) La incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d'aigua calenta sanitària o la
modificació dels existents.
b) La substitució d'un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques.
c) L'ampliació del nombre d'equips generadors de calor o fred.
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d) El canvi del tipus d'energia utilitzada o la incorporació d'energies renovables.
e) El canvi d'ús previst de l'edifici.
També es considerarà reforma, a l'efecte d'aplicació del RITE, la substitució o
reposició d'un generador de calor o fred per un altre de similars característiques, encara que això no suposi una
modificació del projecte o memòria tècnica.
No serà aplicable el RITE a les instalꞏlacions tèrmiques de processos industrials,
agrícoles o d'un altre tipus, en la part que no estigui destinada a atendre la demanda de benestar tèrmic i
higiene de les persones.
Quan una Instrucció tècnica faci referència a una norma determinada, la versió
apareixerà especificada, i serà aquesta la que hagi de ser utilitzada, àdhuc existint una nova
versió.
Normativa autonòmica
Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i el
control de la legionelꞏlosi.
Instrucció 04/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instalꞏlacions tèrmiques en els
edificis a Catalunya.
Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats d’impresos per a la
tramitació administrativa de les instalꞏlacions tèrmiques en els edificis.
Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a proves
de les instalꞏlacions tèrmiques en els edificis.
Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny
d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.
Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instalꞏladores de les entitats
d’inspecció i control i dels titulars, instalꞏlacions regulades pel Reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en els
edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE).

Normes de disseny
UNE 157001 : Criteris generals per la elaboració de projectes.
UNE 100014 ‘Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo para el invierno’.
UNE-EN ISO 7730: ‘Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los
índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local’.
UNE-EN 13779:2005: ‘Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de
ventilación y acondicionamiento de recintos’.
UNE-EN ISO 8996: ‘Ergonomía del ambiente térmico. Determinación de la tasa metabólica’.
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UNE-EN 15241: ‘Ventilación de los edificios. Métodos de cálculo de las pérdidas de energía debidas a la
ventilación y la infiltración en los edificios comerciales’.
UNE-EN ISO 13790: ‘Eficiencia térmica de los edificios. Calculo del consumo de energía para calefacción de
espacios’.
UNE-EN 15251: ‘Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia
energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido’.
UNE 100155 ‘Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión’.
UNE 100156 ‘Dilatadores. Criterios de diseño’.
UNE 123001 ‘Cálculo y diseño de chimeneas metálicas’.
UNE-EN 13384-1 ‘Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con
un único aparato’.
UNE 100030 ‘Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en
instalaciones’.
NTP 741: ‘Ventilación general por dilución’.
NTP 742: ‘Ventilación general de edificios’

La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigent actualment i que, si hi ha hagut canvis
legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent.

DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS DE CÀLCUL
Emplaçament: Terrassa
Latitud (graus): 41.57 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 277 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 26.70 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscilꞏlació mitjana diària: 8.4 °C
Oscilꞏlació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: 0.20 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.07 °C
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Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instalꞏlació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instalꞏlació: 3 %

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ UTILITZAT
Els espais climatitzats disposaran d’aire condicionat per sistema VRV bomba de calor Inverter d’expansió
directe (excepte lavabos i magatzem). Això ens permet tenir calor o fred amb una única unitat exterior i un
control individual de cada unitat interior, amb un considerable estalvi d’energia i una facilitat de funcionament.
No es climatitzaran els lavabos, zona d’entrada i magatzem.
La unitat exterior VRV s’instalꞏlarà en un recinte o sala tècnica a planta baixa, en un dels laterals del local, al
costat dels armaris de comptadors. La ventilació de la sala tècnica haurà de complir algunes característiques
que es definiran a continuació per permetre el correcte intercanvi tèrmic amb l’aire.
Totes les unitats interiors seran del tipus cassette de sostre, excepte la sala del rack que es climatitzarà amb un
sistema independent al VRV.

Tipus d’energia i potència tèrmica total instalꞏlada
Tipus d’energia: Electricitat.
La potència tèrmica CALORÍFICA total instalꞏlada en el edifici es de: 37,8Kw.
La potència tèrmica FRIGORÍFICA total instalꞏlada en el edifici es de: 33.6Kw.
Precarrega de gas R410A de 9,5kgr, gas afegit 5.99Kgr

Dades dels vrv inverter bomba de calor
Planta baixa
Bomba de calor Marca: LG o equivalent
Model: ARUN120LTE5
Potència nominal: Fred 33.6 KW , Calor 37,8 KW
SCOP 5,01 EER 4,43
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Nivell pressió sonora 60 dB
Gas refrigerant R410A, pre carrega de 9,5 Kgr
Potencia elèctrica 8,26 KW

Dades dels unitat inverter rack
Planta baixa
Bomba de calor Marca: LG o equivalent
Model: S24ET.SSK
Potència nominal: Fred 6.6 KW
SCOP 4,3
Nivell pressió sonora 57 dBA
Nivell potencia sonora 70 dBA
Gas refrigerant R32, pre carrega de 1,1 Kgr primers 7.5mts, restants fins 30mts (20gr/m)
Potencia elèctrica 2,2 KW, protecció magnetotermica 2/25A i línia 3x6mm2 (interconexió 4x1.5mm2).

MEDICIÓ I SEGURETAT
Disposarà dels elements de medició i seguretat incorporats a la bomba de calor següents:
a) Manòmetre.
b) Interruptor d’alta pressió.
c) Termòstat de seguretat del motor del ventilador
d) Protector d’inversió de sobrecarrega
e) Fusibles
f)

Control de descongelació

g) S’haurien d’afegir detectors de gas refrigerant en les estances on es superi la concentració de
0.3kgr/m3 en cas de fuita del circuit frigorífic. Si es disposa de sortides d’emergència i de ventilació
l’àrea a considerar és tota la planta. Aproximadament el total de la instalꞏlació te una carrega de gas
R410a de 15,5Kgr. En les següents taules es justifica el compliment del reglament de plantes
frigorífiques en l’apartat IF-04 i la no necessitat de detectors:

Dependència

Superfície (m2)

Alçada (m)

Volum (m3)

Concentració (Kgr/m3)

Planta baixa

250

2.7

675

0.023
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Circuit frigorífic
Es disposarà d’un circuit frigorífic per la unitat exterior. Per evitar les pèrdues d’energia, les canonades
s’aïllaran exteriorment amb camisa aïllant d’escuma elastomèrica amb barrera de vapor segons indicacions de
fabricant i RITE:

Si el recorregut exterior de la canonada és superior a 25mts s’haurà d’augmentar el gruix en 5mm.
En càlcul dels circuits frigorífics el determina el fabricant LG o equivalent.
Els ancoratges de les canonades estaran dissenyats de forma que permetin la dilatació natural dels tubs.
S’instalꞏlaran passamurs quan les canonades travessin parets o forjats.
Les canonades de climatització es separaran:

-

Canalitzacions elèctriques:

10 cms.

-

Canalitzacions de telecomunicacions:

10 cms.

-

Canalitzacions de calefacció i elèctriques en muntatge encastat:

30 cms.

-

Canalitzacions d’aigua:

10 cms.

-

Canalitzacions de gas:

3 cms.

Tota la xarxa hidràulica dels refrigerants passarà per canal. Disposarà d’una qualitat i gruixos de paret
normalitzats, complint les normes ASTM, B88/B280. Les soldadures seran fortes. S’utilitzaran juntes i capçals
tipus Refnet per a realitzar totes les derivacions a unitats interiors. Tant el circuit de líquid com de gas i els seus
accessoris es provaran a alta pressió.
Abans de la carrega de gas serà necessari fer un escombrat amb gas inert (Nitrogen).

BONES PRÀCTIQUES EN UN SISTEMA VRV
El Ràtio de potència instalꞏlada d'unitats interiors no superarà el 130% de la potència de la unitat exterior.
En un sistema VRV la vàlvula d'expansió es troba a la unitat interior, pot considerar-se normal escoltar petits
sorolls de difícil percepció quan la vàlvula tanca.
Existeixen dos sistemes de derivadors de circuit frigorífic, derivador "I" o branch i la derivació Header
"colꞏlector".
La canonada dels circuits frigorífics ha d'estar emmagatzemada amb taps per evitar entrada aigua, pols i
humitat, altrament pot provocar el mal funcionament de les vàlvules expansoras i avaries prematures. Les
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corbes s'han de fer amb eina adequada i sense escalfar la canonada. Les soldadures s'han de fer amb nitrogen
circulant per l'interior de la canonada per evitar la generació òxid de coure que genera pellofa. Les canonades
instalꞏlades han de quedar segellades pels seus extrems fins a la instalꞏlació final a la unitat terminal.
En les grapes de suportació s'ha d'instalꞏlar aïllament addicional per protegir l'aïllament de la canonada per
evitar condensacions. L'aïllament no pot tenir folgances amb el tub, ni tampoc s'ha de prémer per evitar
condensacions.
Els derivadors s’han d'instalꞏlar plans o en vertical.
La distància entre derivador i derivador ha de ser major a 0.5mts.
La distància entre derivador i unitat interior ha de ser major a 1mts.
La distància entre derivador i colze ha de ser major a 0.5mts.
Els desguassos de condensats s'han de connectar a la unitat interior a través de sifó i no connectar-se al
baixant de fecals per evitar la corrosió de la bateria a l'estiu amb el sifó sec. L'alçada màxima d'elevació de la
bomba de condensats de casset és de 0.7mts. El pendent de la canonada hauria de disposar d'un pendent de
l'1%. El desguàs ha d'aïllar-tèrmicament.
El bus de connexió haurà de ser conductor apantallat i no té un origen, ni un traçat predeterminat.
La connexió del bus a la unitat s'ha de fer amb terminals per evitar errors de comunicació.
La unitat exterior ha d'estar ancorada a la bancada de 20cm d'altura i posicionada sobre una tira de cautxú al
llarg de la perfileria de suport.
Les unitats interiors de conductes es penjaran amb vareta roscada M8 i M10. Els filtres s'extreuen lateralment,
per extreure per sota s'han de forçar lleugerament.
Les proves de fuga es realitzaran a 550psi durant 24 hores amb gas nitrogen. El buit es realitzarà a 500
microns durant una hora un cop assolit el nivell per eliminar possibles humitats. Sense trencar el buit es realitza
la càrrega de gas en presència de el servei tècnic.
S'haurà de demanar inspecció a mitja obra del tècnic de fabricant de la marca que s'estigui instalꞏlant.

Instalꞏlació de bomba de calor
Local a on s’ubiquen unitats exteriors: LATERAL FAÇANA CARRER.
El fabricant facilita el nivell de pressió acústica a 1mts de distància que és de 60dBA.
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1m



1m

Unit:dB(A)
Model
ARUM080LTE5
ARUM100LTE5
ARUM120LTE5
ARUM140LTE5
ARUM160LTE5
ARUM180LTE5
ARUM200LTE5

Cooling
58.0
58.0
59.0
60.0
60.5
61.0
62.0

Heating
59.0
59.0
60.0
61.0
61.5
62.0
64.5

El nivell de potencia acústica de la unitat VRV és de 89dBA i els dels recuperadors de calor 80dBA.
Per tant el sostre de la zona d’aquest equips s’ha d’aïllar acústicament per garantir el nivell d’immissió en
dormitoris màxim de 25 dBA. Per això s’instal.larà una solució constructiva formada per:
1. Capa de copopren plus 12 dB encolada directament al forjat
2. Capa de pladur acústic de 15mm (mes pesat que el normal) encolat al copopren
3. A la zona de 1.2x1.2mts de la vertical del recuperador i VRV s’encolarà un capa addicional de pladur
per obligar a que el soroll reflecteixi cap avall.
4. Una capa de copopren encolat al pladur. Aquesta capa es per adsorbir les reflexions acústiques que
tindríem en un cel ras de mes de 40cm d’alçada
Amb aquest sistema constructiu sobre un forjat reticulat 25+5cm ens ofereix un aïllament de 67dBA, que
garanteix un nivell d’immissió inferior a 25dBA.
La unitat exterior s'instalꞏlés en un recinte tècnic de coberta. La ventilació de la sala màquines ha de complir
certs aspectes que es definiran a continuació per permetre el correcte intercanvi tèrmic amb l'aire.
La reixa de ventilació de la sala de màquines tindrà l'amplada i l'alçada de la pròpia sala de màquines. L'angle
de les lames serà menor a 15 º i intervals entre lames de 10cm, si és possible. Les lames seran totalment
rectes.
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Outside

Inside

CÀLCUL REIXA DE VENTILACIÓ
Es verificarà que el pas útil de la reixa pugui permetre el cabal d'aire necessari per a la ventilació i intercanvi
amb el sistema de climatització.
El cabal necessari per al correcte funcionament de la unitat exterior ARUM120 és de 14.400m3 / h.
La superfície de reixa no ocupada pels conductes d'extracció d'aire dels ventiladors de la unitat VRV és de
1.7mts d'altura * 1,8mts d'amplada = 3.1m2. La velocitat de l'aire d'entrada no pot superar els 2.5m / sa 5m / s
(en el cas extrem no recomanat) segons recomanacions de fabricant, per tant la superfície útil de tall que es
necessitarà és de, 14.400m3 / h / 2,89m / s * 3600s / h = 1,6m2
Per tant el coeficient de la reixa entre superfície total de reixa i la real de pas d'aire serà de, 1,6m2 / 3.1m2 =
0.5. El fabricant aconsella no superar aquest valor de 0.7 de factor de superfície útil.

CÀLCUL SUPERFÍCIE ÚTIL DE LA REIXA

h

ho

L'altura o distància entre lames ho, que serà el pas lliure d'aire, serà ho = cos fi * h, on fi és l'angle de la lames i
h és la distància vertical entre lames que el fabricant aconsella no ser inferior a 5-10 cm. Per tant ho = 5 cm *
cos 15º = 5 * 0.965 = 4,825 cm. Per a una reixa de 1.7 mts d'alçada i gruix de lames de 2,5 mm, el nombre
d'espais entre lames serà de 32 unitats. L'amplada de la reixa és de 1.8mts, a la qual es restaran marc i barres
verticals per donar consistència a la raja, per tant l'àrea efectiva serà de:
Àrea efectiva = 4.82cm * 180 cm * 32 unitats = 2,77m2 Per tant el coeficient de la reixa entre superfície total de
reixa i la real de pas d'aire serà de,

2,77m2 / 3.1m2 = 0.89, i per tant superior a el mínim necessari de 0,72.

PER TANT LA DISTÀNCIA ENTRE LÀMINES DE LA REIXA haurà de ser de 5CM I GRUIX DE LAMA DE 2.5
MM.
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CÀLCUL BOCA D'EXTRACCIÓ VENTILADORS VRV
El cabal d'extracció de la unitat VRV és de 14.400m3 / h. L'amplada de l'conducte serà el de la màquina VRV
que és 0,93mts i l'alçada serà la màxima disponible que és de 0.76mts. Amb aquestes mesures de conducte
amb material Climaver A2 NET obtenim una velocitat de 5,63 m / s i una pèrdua de càrrega de 0.4 Pa / mt.
Aquests valors es consideren acceptables.

UNITATS INTERIORS
Totes les unitats interiors seran del tipus cassette, excepte la unitat de la sala rack.
Els models instalꞏlats son:

PLANTA BAIXA
MODEL
Nº unitats

Pot. Fred KW

TIPUS

Auditori

2

4,5

ARNU15GTQB4

Bar

1

4,5

ARNU15GTQB4

Zona de treball

4

3,6

ARNU12GTRB4

Bar

1

2,8

ARNU09GTRB4

Despatxos

2

1,6

ARNU05GTRB4

Rack

1

6,6

S24ET.NSK

Es limitaran els nivells de soroll i vibracions que les instalꞏlacions d’aire condicionat pugin transmetre als
diferents espais, a traves de les subjeccions o punts de contacte d’aquelles amb els elements construïts, de tal
forma que no s’augmentin perceptiblement els nivells deguts a les restants fonts de soroll de l’edifici.
Els equips s’instalꞏlaran sobre suports antivibratoris elàstics segons UNE 100153IN.

Sistemes de control
El sistema de control de totes les unitats interiors es realitzarà independent per a cada sala, mitjançant un
panell de comandament PAR 21MAA o equivalent amb pantalla de cristall líquid, que permet realitzar tot tipus
de funcions de forma autònoma i senzilla.
Totes les unitats interiors i exteriors es connectaran amb cable bus 2x1.5mm2 apantallat i trenat amb el mòdul
centralitzat AC Smart o equivalent. Aquest mòdul es connectarà amb cable categoria 6 a la xarxa ethernet. A
través de la xarxa es podran veure tots els paràmetres i ordres de comandament del comandament AC Smart.

Càlculs
Condicions de càlcul
Justificació del compliment de l’exigència de qualitat del ambient del apartat 1.4.1
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La exigència de qualitat tèrmica del ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la
instalꞏlació tèrmica. Por tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels
valors establerts.
En la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada.

Paràmetres

Límit

Temperatura operativa en estiu (°C)

23 ºC - 25ºC

Humitat relativa en estiu (%)

45 %- 60%

Temperatura operativa en hivern (°C)

21 ºC- 23ºC

Humitat relativa en hivern (%)

40 %- 50%

Velocitat mitja admissible con difusió por mescla (m/s)

V < 0.14

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades en el projecte:

Condicions interiors de disseny
Referència

local climatitzat

Temperatura d’estiu

Temperatura d’hivern

Humitat relativa interior

verano
26

invierno
21

50

Mètode de càlcul de la carrega tèrmica
Per al càlcul de la càrrega tèrmica de la calefacció, es tindran en compte els següents factors: transmissió,
infiltració, ventilació, orientació, suplements per intermitència i suplements per pèrdues en conduccions.
Càlcul de les pèrdues de calor per transmissió:
Qt=S*K*At

Essent:

Qt .- Quantitat de calor total per transmissió.
S .- Superfície en m2.
K .- Coeficient de transmissió de calor en Kcal/h m2 ºC
At .- Diferencia entre la temperatura interior i exterior. ( ti - te )

Càlcul de les pèrdues de calor per infiltracions d’aire:
Qi= V*Ce*Pe*n*At Essent:
Qi .- Quantitat de calor total per infiltracions de l’aire.
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V .- Volum en m3.
Ce .- Calor específic de l’aire 0.24 Kcal / Kgr ºC.
Pe .- Pes específic de l’aire sec 1.24 Kgr / m3 a 10ºC.
n .- Numero de renovacions / hora
At.-– Diferencia entre la temperatura interior i exterior. ( ti - te )

El càlcul de la pèrdua total de calor es determinarà per la formula:
Q= (Qt + Qi ) * (1 + F) Essent:
Q.- Quantitat de calor total en Kcal / h.
Qt .- Quantitat de calor total per transmissió.
Qi .- Quantitat de calor total per infiltracions de l’aire.
F.- Suma de suplements (Orientació, intermitències, etc...).

Suplement per orientació:

Nord

+20%.

Sud

+0%.

Nord Est

+10%.

Nord Oest +10%.

Coeficients de transmissió aproximats i teòrics:
Mur exterior .........................................

0.64 W / m2 ºC

Tancaments de vidre doble ..................

2.33W / m2 ºC

Sostre exterior.......................................

1.09 W / m2 ºC

Forjat i tàbics local no climatitzat..........

0.95-1.2 W / m2 ºC

Mitgera ...................................................

0.65 W / m2 ºC

SISTEMA DE VENTILACIÓ
Per a la ventilació dels espais climatitzats es preveu la instalꞏlació de diferents recuperadors de calor. Els
recuperadors seran de plaques, garantint en tot moment que en l’intercanvi tèrmic, no es mesclaran
l’aire d’entrada de l’exterior amb l’aire de sortida del local. El rendiment serà superior al indicat a la
normativa Directiva 2009/125/CE.
En els nuclis sanitaris es garantirà un cabal de ventilació de 15l/s per unitat de cambra higiènica (54m3/h).
S’instal.larà una boca d’extracció al conducte d’extracció del recuperador.
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA

Pàgina 17 de 35

PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA

Per establir el cabal d’aire d’aportació a l’edifici, s’ha tingut en compte la normativa UNE-EN 15251 “Parámetros
del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de los edificios
incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido”.
Aquesta normativa indica el cabal d’aire a introduir per persona, i el cabal addicional per diluir els contaminants
interiors provocats pel mobiliari, paviments i altres productes existents en una sala, i aconseguir uns nivells de
qualitat de l’aire d’acord amb els indicats al RITE. Aquest nivells son:

Categoria

Persones

Materials de construcció i decoració
Polꞏlució molt baixa

Polꞏlució baixa

Polꞏlució alta

l/s x persona

l/s x m2

l/s x m2

l/s x m2

IDA 1

10

0.5

1

2

IDA2

7

0.35

0.7

1.4

IDA3

4

0.2

0.4

0.8

Els valors indicats en la primera columna representen els cabals necessaris per a diluir les emissions de les
persones.
Els valors indicats en les altres tres columnes representen els cabals necessaris per a diluir la contaminació
deguda a les emissions dels materials.
El cabal total serà la suma dels cabals necessaris per a diluir la contaminació procedents de les dues fonts,
persones i materials (de construccions i decoració). Prenent una polꞏlució alta establim:

Categoria

l/s per persona

IDA 1

12

IDA 2

8.4

IDA 3

4.8

Amb aquest criteris i els indicats en la taula 1.4.2.1 del RITE establim el cabal per a cada recuperador.
S’adoptaran els valors indicats en la taula 1.4.2.1 del RITE per ser uns valors superiors de ventilació. La qualitat
de l’aire serà IDA2 en la zona d’oficines i IDA 3 en la zona bar i auditori.

Taula 1.4.2.1:
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AUDITORI
Sala

Categoria

Cabal l/s x persona

Persones

l/s total

m3/h total

IDA3

8

30

240

864

Sala

Categoria

Cabal l/s x persona

Persones

l/s total

m3/h total

Bar

IDA3

8

15

120

432

Categoria

Cabal l/s x persona

Persones

l/s total

m3/h total

IDA2

12,5

23

287,5

1.035

Auditori

BAR

ZONA DE TREBALL
Sala
Zona de treball

Als recuperadors de calor se li embocaran quatre conductes, un d’extracció de sala, extracció al exterior,
entrada d’aire exterior i un altre d’aportació a sala. Aquest conductes discorreran per el cel ras.

Els conductes emprats seran de xapa galvanitzada i s’aïllaran exteriorment amb manta de llana de roca. Els
conductes es suportaran al forjat en cas de ser de formigó, o a l’estructura metàlꞏlica mitjançant barres
roscades i pont metàlꞏlic o amb orelles metàlꞏliques i barres roscades. Es colꞏlocarà un suport cada 2m com a
mínim. En les sortides de màquines i ventiladors, s’hi colꞏlocarà una unió flexible per evitar la transmissió de
vibracions al conducte.

Per l’aportació i extracció es faran servir reixes encastades al conducte de la marca MADEL model CTMAC+SP, AMT-ACO-SP o AMT-SP de mides variables segons necessitats o equivalent.
La regulació dels recuperadors es realitzarà amb el comandament terminal usuari pantalla tàctil i a traves de
sonda de CO2 instalꞏlada en el conducte d’extracció general. Els nivells de CO2 seleccionats i els existents en
la sala determinaran la velocitat dels ventiladors del recuperador. Si el nivell de CO2 en l’ambient és inferior al
seleccionat amb el comandament, la velocitat dels ventiladors serà la mínima (20% de la màxima). Si el nivell
de CO2 de l’ambient és superior al seleccionat en el comandament, la velocitat dels ventiladors serà la màxima.
El comandament dels recuperadors permetrà la seva arrancada i parada horària. El comandament dels
recuperadors estarà connectat al sistema de comandament centralitzat del sistema de climatització VRV AC
Smart permetent la seva parada i arrencada a traves de Ethernet. El sistema AC Smart disposa de dues
sortides ON/OFF lliures que s’utilitzaran per el comandament dels recuperadors.

Els recuperadors instalꞏlats són:
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Model recuperador

Zona

Cabal m3/h del punt de

Cabal necessari

treball
RCE 1200Q SW EC

Auditori

1.100 a 50Pa

864

RCE 1200Q SW EC

Zona de treball

1.100 a 50Pa

1.035

RCE 500Q SW EC

Bar

475 a 50Pa

464

Descripció mètode de càlcul de conductes
El càlcul de la xarxa de conductes s’ha realitzat tenint en compte els següents paràmetres :


Velocitat màxima de l’aire : 4,5 m/s (6,5 m/s en trams exteriors o que discorrin per recintes no
habitables).



Pèrdua de càrrega màxima : 1 Pa / m

Amb aquests condicionants, el procediment de càlcul és el següent :
Es calcula la velocitat de l’aire dins del conducte amb la fórmula :

V

Q
S

On :
V : Velocitat de l’aire dins del conducte (m/s).
Q : Cabal que circula per el tram de conducte considerat (m3/h).
S : Secció circular equivalent del conducte (m2).
Si la velocitat calculada supera el valor màxim establert anteriorment, s’augmenta la secció de conducte fins
que es compleixi aquesta condició.
La perduda de càrrega produïda en el tram de conducte considerat es calcula amb la següent fórmula :

 V 1,82 
P  0,1427  f   1, 22 
D 
On :
ΔP : Pèrdua de pressió per metre de conducte (Pa).
V : Velocitat de l’aire dins del conducte (m/s).
f : Factor de fricció del material del conducte.
D : Diàmetre equivalent del conducte (m).
Si la perduda de càrrega per unitat de longitud supera la màxima permesa, s’augmenta la secció de conducte
fins que es compleixi aquesta condició.
La maquinaria impulsora (ventiladors, recuperadors de calor, i unitats de tractament d’aire) s’han calculat tenint
en compte la pèrdua de pressió de la xarxa, més la perduda de reixes i difusors, i la pèrdua d’elements auxiliars
(filtres, comportes, etc..).
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Filtració aire exterior
L’aire exterior de ventilació s’introdueix al edifici degudament filtrat segons l’apartat I.T.1.1.4.2.4. S’ha
considerat un nivell de qualitat d’aire exterior per tota la instalꞏlació ODA 2, aire amb altes concentracions de
partícules.
Las classes de filtració utilitzades en la instalꞏlació compleixen amb la taula 1.4.2.5 per filtres previs i finals.
Filtres previs:

IDA 1 IDA 2

IDA 3

IDA 4

ODA 1

F6

F6

F6

F6

ODA 2

F7

F6

F6

F6

ODA 3

F7

F7

F6

F6

IDA 1

IDA 2

IDA 3

IDA 4

ODA 1

F9

F8

F7

F6

ODA 2

F9

F8

F7

F6

ODA 3

F9

F9

F7

F6

Filtres finals:

SISTEMES DE CONTROL
El sistema de control de totes les unitats interiors es realitzarà independentment per a cada sala, a través d'un
panell de comandament PREMTB001 o equivalent, amb pantalla de cristall líquid, que permet realitzar tot tipus
de funcions de forma autònoma i senzilla. Amb els termòstats PREMT100 que disposen de sonda d'humitat es
pot configurar el dual setting control que en funció de la temperatura i la humitat interior i exterior modula la
temperatura d'evaporació. Totes les unitats interiors i exteriors es connectaran amb un cable bus de 2x 1,5
mm2 apantallat i trenat amb el mòdul centralitzat. Aquest mòdul es connectarà amb un cable de categoria 6 a la
xarxa Ethernet. Es disposarà d'un control centralitzat (AC Smart PACS5A000) de les unitats interiors i exterior i
de tots els seus paràmetres, instalꞏlat a la sala de l'RACK. Aquest control centralitzat disposa de la possibilitat
de connexió web en un o diversos terminals amb connexió IP i segons protocol d'autorització. També
s'instalꞏlarà una targeta d'ampliació PMNFP14A1 per poder gestionar la unitat de clima de l'rack des del control
centralitzat AC Smart PACS5A000. Els recuperadors s'integraran a el control centralitzat de AC Smart
PACS5A000, aprofitant els dos senyals de sortida lliures (una sortida per recuperador zona magatzem i l'altra
sortida per al recuperador de zona despatxos), que disposa aquest AC Smart. Des del AC Smart es gestionarà
de forma centralitzada la posada en marxa, atur i horaris de sistema de renovació d'aire.
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2.4.- MANTENIMENT DE LA INSTALꞏLACIÓ PROJECTADA
Es disposarà d’un contracte de manteniment entre el titular de la instalꞏlació i una empresa instalꞏladora
homologada.
La instalꞏlació RITE s’utilitzarà exclusivament per el ús projectat, mantenint les especificacions de salubritat, de
funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les instalꞏlacions.
En tot cas s’estudiaran els manuals d’us dels fabricants dels materials instalꞏlats abans de la seva manipulació i
posta en funcionament. Això serà responsabilitat del personal que designi el titular de l’activitat.
Les sales de maquines no han de tenir cap element aliè a la instalꞏlació, s’han de netejar periòdicament i, si
s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquest recintes estan tancats amb
clau i son d’us restringit. Únicament hi accedirà el personal qualificat i l’empresa de manteniment, en cas
d’urgència, el responsable designat per la propietat.
Si durant la vida útil de la instalꞏlació cal una intervenció que impliqui reforma, reparació o rehabilitació de la
instalꞏlació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives
vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.
S’ s’observen fuites en les canonades o aparells o altres deficiències de funcionament s’ha d’avisar als
responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.
Es respectaran en tot moment les instruccions de funcionament indicades en els manuals d’us i
manteniment del fabricant LG,Tecna o equivalent.
El Titular té l’obligació de realitzar les inspeccions periòdiques IPIC cada 15 anys i les IPE cada 5 en els
equips de producció del sistema VRV.
Les diferents parts de la instalꞏlació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:


Revisió i neteja de les sales de maquines



Inspecció de la instalꞏlació



Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització



Les indicades amb les instruccions dels fabricants en els seus manuals d’us i manteniment



I les indicades en el RITE en el programa de manteniment preventiu establertes en el manual d’ús i
manteniment. Que per instalꞏlacions de menys de 70Kw es realitzaran, com a mínim, un cop l’any.

Taula 3.2 Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat.
Instalꞏlació de climatització
1. Neteja dels evaporadors. Neteja dels condensadors.
2.
3. Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
4. Revisió i neteja de filtres d'aire.
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5.
6. Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor.
7.
8. Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire.
9. Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.
10.
Es possible que la neteja de filtres s’hagi de realitzar amb una periodicitat inferior al any. El període es
determinarà en funció del nivell de brutícia que es detecti en els filtres.

2.3 CRITERI AMIDAMENTS
Com a criteri general, l’amidament de l’obra es realitzarà com a unitats de partida o metratge, segons s’indiqui
en el pressupost del projecte, totalment finalitzades, amb tot el petit material, mitjans auxiliars i treballs
necessaris per el seu perfecte funcionament i instalꞏlació.

2.4 MARQUES I CASES COMERCIALS
Segons la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els poders adjudicadors tractaran als
operadors econòmics amb igualtat i sense discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada,
per exigència de l'article 18.1 de la Directiva 2014/24/EU del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública.
En conseqüència s'avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripció tècnica present en el
projecte podrà ser canviada i/o substituïda per a qualsevol de similar o equivalent que compleixi els mateixos
requisits tècnics definits en aquest projecte. A petició de la Direcció d'obra s'entregaran tots els certificats,
homologacions i documents necessaris per tal de documentar i acreditar el material presentat.
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II.- CONTROL DE QUALITAT.

Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el pertinent Control de Qualitat, que correspondrà al control dels
diferents elements que intervenen en les obres.
En el Document número 4 s’adjunta el Pla de Control de Qualitat estimat per als diferents elements que
composen l’obra.
Quedarà per a coneixement de l’Administració, exclòs el pressupost de contracte del control de qualitat, fins
l’1% del P.E.M d’obligat pagament per a l’adjudicatari de les obres.
En aquesta obra, els controls de qualitats seran documentals i organolèptics, per part de la direcció de les
obres i per tant, no serà necessari afegir una nova partida de contracte del control de qualitat.
En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adjudicació
de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat, i haurà d'assumir l'empresa adjudicatària el
compliment, essent la gestió a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals.
L’empresa adjudicatària disposarà dels mitjans humans i material necessaris per efectuar les proves parcials i
finals necessàries.
En tot cas, cada dia en acabar les tasques derivades de les obres, s’haurà de deixar l’espai en les mateixes
condicions d’ordre i neteja que es troben al inici. S’exigirà un cap d’obra el 100% de les hores en que hi hagi
personal treballant a les obres.
Un cop finalitzats els treballs, d’acord amb les especificacions del projecte es realitzaran les proves addicionals
que consideri necessàries el Director d’obra.
Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant l’execució, es
comprovarà la correcte execució del muntatge, la neteja i el bon acabat dels elements constructius. Es revisarà:


Execució d’acord amb les especificacions de projecte



Replanteig dels elements constructius



Correcte aplicació dels sistemes constructius

Tots els materials emprats, i també els no relacionats en aquest projecte, hauran de ser de primera qualitat i
completament nous sense haver estat utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental. Una
vegada adjudicats els treballs i abans de la instalꞏlació, l’adjudicatari presentarà a la Direcció Facultativa, els
catàlegs, certificacions, cartes mostres, homologacions, etc., que solꞏlicitin. No es podran emprar materials
sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció Facultativa. Aquest control previ no constitueix la
seva recepció definitiva, podent ser rebutjats pels tècnics de l’Ajuntament de Terrassa i la Direcció Facultativa,
encara després de colꞏlocats, si no complissin les condicions exigides en aquest projecte i annexes, havent de
ser reemplaçats per l’adjudicatari, per altres que compleixin amb les qualitats exigides. Es realitzaran quantes
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA

Pàgina 24 de 35

PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA

anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat s'ordenin per la Direcció Facultativa, encara
que aquestes no estiguin indicades en aquest projecte, les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada
cas, indiqui la Direcció Facultativa, sent les despeses ocasionades per compte del Contractista. Amb
independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, les quals s'executaran en els
Laboratoris que aquesta designi, es farà en els diferents materials a emprar el següent control previ. En el cas
que els models de qualsevol tipus de material oferts per l’adjudicatari no reunissin al parer de la Direcció
Facultativa suficient garantia i aquests materials siguin fabricats per més d'un fabricant, es podrà exigir a
l’adjudicatari, la presentació d'una proposta de tres marques que compleixin amb la present projecte, entre les
quals la Direcció Facultativa triarà la més adequada. Tots els materials hauran de ser instalꞏlats per instalꞏlador
autoritzat segons el Reglament Instalꞏlacions Tèrmiques i Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els certificats i assajos, que acreditin les característiques del producte, podran ser emesos pel laboratori del
fabricant o un altre extern. No obstant això, amb la finalitat de poder contrastar les dades aportades, en
qualsevol moment del procediment o posteriorment, la Direcció Facultativa podrà requerir nous certificats
emesos per Laboratori acreditat per ENAC o entitat equivalent.
Es verificarà l’existència de marcat CE de tots els materials que intervenen en la instalꞏlació. Es verificarà
l’homologació i compliment de norma de tot el material instalꞏlat a obra.

MARQUES I CASES COMERCIALS
Segons la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els poders adjudicadors tractaran als
operadors econòmics amb igualtat i sense discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada,
per exigència de l'article 18.1 de la Directiva 2014/24/EU del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública.
En conseqüència s'avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripció tècnica present en el
projecte podrà ser canviada i/o substituïda per a qualsevol de similar o equivalent que compleixi els mateixos
requisits tècnics definits en aquest projecte. A petició de la Direcció d'obra s'entregaran tots els certificats,
homologacions i documents necessaris per tal de documentar i acreditar el material presentat.
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III.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
Justificació de l’estudi de seguretat i salut laboral:
Segons es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997 en el Capítol II art.4rt. 5è i 6è. es necessari la
redacció de l’estudi BÀSIC de seguretat i Salut Laboral atès que:
Segons l’art.4º
a) El Pressupost d’execució per a la contracta és superior a 450.759,08 €.
b) La duració serà > a 30 dies laborables i no s’utilitzarà en cap moment a més de 20 treballadors
simultàniament.
c) El Volum de la mà d’obra estimat (V.m.o.) serà: 2 mesos x 22 dies laborables/mes = 44 dies x 4
treballadors = 176 dies < a 500 dies.
Al NO superar algun dels punts a, b, c, NO és necessari la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut Laboral,
atès allò que disposa la Llei. Per tant es redactarà un estudi bàsic de seguretat.
Pel que respecta al cost per a l’execució de les proteccions individuals, colꞏlectives i senyalització de l’obra
estaran incloses de manera implícita sobre cada partida d’obra, segons es desprèn al que disposa la Llei en
l’art.6º.
El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d’execució d’obra si els subcontractistes no formen part
de la mateixa empresa contractista i adjudicatària.
El contractista haurà de redactar un pla de seguretat que presentarà al coordinador o direcció facultativa, per
tal de que l’aprovin, segons a qui recaigui la responsabilitat.
En evitació al detriment de la seguretat i salut laboral dins l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost del estudi de seguretat i salut laboral, i haurà
d'assumir l'empresa adjudicatària el compliment, essent la gestió a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals.
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IV.- NORMATIVA APLICABLE

Per al bon compliment d'aquest projecte en l'execució de les obres es tindran en compte les següents
normatives:
Normativa estatal





















R.D. 1027/2007 de 20 de juliol de 2007, Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i
instruccions tècniques complementàries.
Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE1 ‘Limitació de la demanda energètica’.
Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE2 ‘Rendiment de les instal·lacions tèrmiques’.
Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HR ‘Protecció en front el soroll’.
Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HS3 ‘Qualitat de l’aire interior’.
R.D. 1244/1979, Reglament d’aparells a pressió i instruccions tècniques complementàries.
R.D. 919/2006 de 28 de juliol, Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les
seves instruccions tècniques complementaries ICG 01 a 11.
R.D. 842/2002, de 2 d’agost, Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques
complementàries (REBT).
R.D. 1367/2007 de 19 d’octubre per el que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, contra el
soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
R.D. 245/1995, de 24 de octubre, ‘Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo de las
Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de
agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la directiva 93/68/CEE del
consejo’.
Correcció d'errors del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis, publicada al B.O.E. del 28 de febrer del 2008.
Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en
els Edificis, aprovat per del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol. publicat al B.O.E. del 11 de decembre del
2009.
Correcció d'errors del Reial Decret 1826/2009, de Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es
modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per del Reial Decret 1027/2007, de
20 de juliol, publicada al B.O.E. del 12 de febrer del 2010.
Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten determinades disposicions en matèria d'energia i
mines al que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a
la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, publicat al B.O.E. del 18 de març del
2010.
Correcció d'errors del Reial Decret 1826/2009, de Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es
modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per del Reial Decret 1027/2007, de
20 de juliol, publicada al B.O.E. del 25 de maig del 2010.
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Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol,
publicat el 13 de abril de 2013.
Correcció d'errors Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i
instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret
1027/2007, de 20 de juliol, publicat el 5 de setembre de 2013.
Es consideren reformes les que estiguin compreses en algun dels següents casos:
a) La incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d'aigua calenta sanitària o la
modificació dels existents.
b) La substitució d'un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques.
c) L'ampliació del nombre d'equips generadors de calor o fred.
d) El canvi del tipus d'energia utilitzada o la incorporació d'energies renovables.
e) El canvi d'ús previst de l'edifici.
També es considerarà reforma, a l'efecte d'aplicació del RITE, la substitució o
reposició d'un generador de calor o fred per un altre de similars característiques, encara que això no suposi
una modificació del projecte o memòria tècnica.
No serà aplicable el RITE a les instal·lacions tèrmiques de processos industrials,
agrícoles o d'un altre tipus, en la part que no estigui destinada a atendre la demanda de benestar tèrmic i
higiene de les persones.
Quan una Instrucció tècnica faci referència a una norma determinada, la versió
apareixerà especificada, i serà aquesta la que hagi de ser utilitzada, àdhuc existint una nova
versió.
Normativa autonòmica










Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i
el control de la legionel·losi.
Instrucció 04/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els
edificis a Catalunya.
Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats d’impresos per a
la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a proves
de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.
Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores de les entitats
d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els
edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE).
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Reglament Delegat UE 2016/364 de la Comissió 1/7/2015 relatiu a la classificació de les propietats de
reacció al foc dels productes de construcció de conformitat amb el Reglament Europeu nº305/2011 del
Parlament Europeu i del Consell.

La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigent actualment i que, si hi ha hagut canvis legislatius,
s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent.
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V.- DURADA MÀXIMA DE LES OBRES
S’estableix la durada màxima de les obres d’

2 MESOS, el qual haurà de ser justificat i/o millorat pel

contractista que accedeixi a la licitació de les obres mitjançant un planning d’obra. La durada d’obres comença
a comptabilitzar a partir de la signatura del mateix.

El planin adjunt a projecte és orientatiu, es posaran els mitjans auxiliars i humans necessaris per assolir el
termini màxim indicat. Si per assolir el termini fos necessari, l’adjudicatari es compromet a realitzar els treballs
en festius, en diferents torns diaris... Els treballs que puguin afectar el normal funcionament de l’edifici es
realitzaran fora d’horari de treball del personal o activitat, caps de setmana o festius. Les obres que s’estimin
per la Direcció d’obra que s’han de realitzar en horari específic es realitzaran amb preavís d’una setmana. Les
despeses resultants d’aquest horari de treball específic, s’entendran compreses dins dels preus del pressupost.
En tot cas, cada dia en acabar les tasques derivades de les obres, s’haurà de deixar l’espai en les mateixes
condicions d’ordre i neteja que es troben al inici. S’exigirà un cap d’obra el 100% de les hores en que hi hagi
personal treballant a les obres. Les despeses resultants d’aquest requisit de neteja, s’entendran compreses
dins dels preus del pressupost

El termini de garantia es fixa en un any (o el legalment previst per cada part de la instalꞏlació) a partir del
moment en que la Direcció Facultativa lliuri el certificat final de recepció.

Si durant el període de garantia es produeixen averies o defectes de funcionament, aquests hauran de ser
solucionats gratuïtament per la empresa instalꞏladora, excepte que es demostri que les averies han estat
produïdes per falta de manteniment o ús incorrecte de la instalꞏlació.
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VI- PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D'acord amb la Llei de contractes del sector públic 9/2017, que estableix un mínim de 500.000 euros per exigir
una classificació per accedir a contractes d'obres, NO és necessària classificació especifica per a la realització
de l'obra que descriu aquest projecte.
La classificació seria:

R.D. 1098/2001

GRUP GENERAL

SUBGRUP

CATEGORIA

J

2

a

GRUP GENERAL

SUBGRUP

CATEGORIA

J

2

1

R.D. 773/2015
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VII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Per a l'obtenció dels preus s'ha fet servir la base de dades ITEC, modificada d'acord amb els preus unitaris dels
diferents materials, d'acord amb consultes amb diverses empreses constructores i proveïdors de la comarca del
Vallès.
Per a l'obtenció del preus unitaris s'ha aplicat l'article 67 del Reglament del contractació de l'Estat i també les
normes complementàries vigents.
Els preus unitaris d’aquesta memòria inclouen els treballs de replanteig necessaris per la realització de les
obres i els mitjans auxiliars necessaris per realitzar els treballs.
No es preveu revisió de preus ja que el termini d’execució no és superior a un any.
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VIII.- GESTIÓ DE RESIDUS
D’acord amb el Decret de la Generalitat, 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que té per objecte la regulació de la producció i gestió
dels residus de la construcció i demolició, tot desenvolupament la normativa bàsica estatal continguda en el
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i
demolició, hauria de formar part d’aquesta projecte l’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.
La Disposició Addicional tercera de l’esmentat decret de la Generalitat estableix:
(Textualment)“Les obligacions que s’estableixen als articles 11,12,14 i 15 no són aplicables a les persones
productores o posseïdores de residus de construcció i demolició en obres menors de construcció o reparació
domiciliària, que estan subjectes als requisits que estableixen les entitats locals en les seves respectives
ordenances municipals.
La Disposició Addicional cinquena de l’esmentat decret de la Generalitat estableix:
(Textualment)”Els projectes d’obres públiques no subjectes a llicència d’obres es regeixen per la seva
normativa específica i han de concretar, en tot cas, el sistema de gestió de les terres i materials sobrants,
d’acord amb els objectius fixats per aquest Decret.”
Amb tot això, no serà necessari la realització de l’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.
No obstant això, el constructor en el moment de la realització de les obres, haurà de aportar un Certificat del
Gestor de Residus en relació als residus que es generin en el transcurs de les obres.
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IX.- PRESSUPOST PER A LA CONTRACTA I PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució empleat, planificació de l’execució
per el bon funcionament del servei existent.
En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adjudicació
de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut.
En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adjudicació
de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat.
Les despeses del Control de Qualitat que estiguin, o no contemplades en el programa de control de qualitat de
fins 1% de PEM, el cartell de les obres segons disseny municipal aniran a càrrec del Contractista.
Les despeses necessàries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball que estiguin,
o no contemplades en l’Estudi de Seguretat i Salut de fins 3% de PEM, aniran a càrrec del Contractista.
Les despeses de control de qualitat i dels treballs de seguretat i salut es troben inclosos proporcionalment
repercutits en cada preu d’aquest pressupost.
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1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

45.508,34 €

13% Despeses Generals

5.916,08 €

6 % Benefici Industrial

2.730,50 €

TOTAL PEC / PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA exclòs)

21% IVA
TOTAL PEC / PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs)

54.154,92 €

11.372,53 €
65.527,45 €

El pressupost total per a contracte i per a coneixement de l’administració de les obres descrites en aquest
projecte ascendeixen a la quantitat de:
 SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (65.527,45 €)
essent les DG (13%) + BI (6%) i l’IVA (21%) inclosos.

Josep Planas Penalva
Enginyer Tècnic Industrial
Colꞏlegiat 19.601

Terrassa, Juny de 2021
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Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CA N'ANGLADA TERRASSA

Data: 24/05/21

1.- PARÀMETRES GENERALS
Emplaçament: Terrassa
Latitud (graus): 41.57 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 277 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 26.70 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: 0.20 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.07 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 %

2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
2.1.- Refrigeració

Pàgina 2

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CA N'ANGLADA TERRASSA

Data: 24/05/21

Planta baixa
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

AUDITORI (Còpia de Auditoris)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.1 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT
(W)

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

37.4

0.65

300

22.5

Mitgera

-36.41

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Terrat

48.2

1.09

300

Color

Teq. (°C)

Intermedi

35.0

579.42

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

Paret interior

74.5

0.52

27

25.1

44.38

Forjat

47.9

1.09

300

23.2

-42.33
Total estructural

545.06

Ocupants
Activitat

Nre. persones

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

30

34.89

62.73

Assegut o en repòs

1046.70

1881.97

Il·luminació
Tipus
Fluorescent amb reactància

Potència (W)

Coef. il·luminació

1060.69

1.05

1113.72

Instal·lacions i altres càrregues

530.34
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80

1046.70

3526.03

Càrregues interiors totals

4572.73

3.0 %
Càrregues internes totals

122.13
1046.70

4193.22

Potència tèrmica interna total

5239.92

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
864.0

4576.64

Eficiència higromètrica = 50.0 %

-2288.32

578.26

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %
Càrregues de ventilació

289.13

Potència tèrmica de ventilació total

2577.45

Potència tèrmica
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 48.2 m² 162.1 W/m²

-289.13
2288.32
3335.02

4482.35

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7817.4 W
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Data: 24/05/21

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

DESPATX 1 (Còpia de Oficines)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 25.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Temperatura humida = 22.2 °C

C. LATENT
(W)

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

27.9

0.65

300

22.7

Mitgera

-22.87

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Terrat

13.4

1.09

300

Color

Teq. (°C)

Intermedi

32.3

120.69

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

Paret interior

27.7

0.52

27

25.2

Forjat

13.4

1.09

300

23.6

16.80
-6.11
Total estructural

108.52

Ocupants
Activitat

Nre. persones

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

2

60.48

65.98

Empleat d'oficina

120.95

131.95

Il·luminació
Tipus

Potència (W)

Coef. il·luminació

187.06

1.07

Fluorescent amb reactància

200.16

Instal·lacions i altres càrregues

213.78
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació

120.95

545.89

Càrregues interiors totals

666.85

3.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85

Càrregues internes totals

19.63
120.95

674.04

Potència tèrmica interna total

794.99

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
90.0

452.57

Eficiència higromètrica = 50.0 %

-226.29

52.22

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %
Càrregues de ventilació

26.11

Potència tèrmica de ventilació total

252.39

Potència tèrmica
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 13.4 m² 78.4 W/m²

-26.11
226.29
347.24

700.15

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1047.4 W
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Data: 24/05/21

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

DESPATX 2 (Còpia de Oficines)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.1 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT
(W)

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

12.7

0.65

300

22.5

Mitgera

-12.35

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Terrat

12.8

1.09

300

Color

Teq. (°C)

Intermedi

34.8

151.68

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

Paret interior

41.9

0.52

27

25.2

25.02

Forjat

12.8

1.09

300

23.2

-11.35
Total estructural

153.00

Ocupants
Activitat

Nre. persones

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

2

60.48

65.98

Empleat d'oficina

120.95

131.95

Il·luminació
Tipus

Potència (W)

Coef. il·luminació

179.64

1.05

Fluorescent amb reactància

188.62

Instal·lacions i altres càrregues

205.30
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació

120.95

525.88

Càrregues interiors totals

646.83

3.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85

Càrregues internes totals

20.37
120.95

699.24

Potència tèrmica interna total

820.20

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
90.0

476.73

Eficiència higromètrica = 50.0 %

-238.37

60.24

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %
Càrregues de ventilació

30.12

Potència tèrmica de ventilació total

268.48

Potència tèrmica
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 12.8 m² 84.8 W/m²

-30.12
238.37
359.32

729.36

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1088.7 W
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Data: 24/05/21

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

ZONA DE TREBALL (Còpia de Oficines 1)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 25.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Temperatura humida = 22.2 °C

C. LATENT
(W)

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

57.9

0.65

300

22.7

Mitgera

-47.48

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Terrat

128.9

1.09

300

Color

Teq. (°C)

Intermedi

37.0

1823.87

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

Paret interior

116.8

0.52

27

25.2

70.57

Forjat

129.1

1.09

300

23.6

-58.98
Total estructural

1787.99

Ocupants
Activitat

Nre. persones

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

20

60.48

65.98

Empleat d'oficina

1209.52

1319.54

Il·luminació
Tipus
Fluorescent amb reactància

Potència (W)

Coef. il·luminació

1818.33

1.07

1945.62

Instal·lacions i altres càrregues

2078.09
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86

1209.52

5343.25

Càrregues interiors totals

6552.77

3.0 %
Càrregues internes totals

213.94
1209.52

7345.18

Potència tèrmica interna total

8554.70

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
900.0

4525.71

Eficiència higromètrica = 50.0 %

-2262.86

522.16

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %
Càrregues de ventilació

261.08

Potència tèrmica de ventilació total

2523.94

Potència tèrmica
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 129.9 m² 85.3 W/m²

-261.08
2262.86
3472.38

7606.26

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 11078.6 W
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Data: 24/05/21

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

ZONA BAR (Còpia de Restaurants)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.1 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT
(W)

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

25.2

0.65

300

22.5

Mitgera

-24.49

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

Paret interior

90.4

0.52

27

25.2

53.99

Forjat

67.5

1.09

300

23.2

-59.66
Total estructural

-30.16

Ocupants
Activitat

Nre. persones

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

13

34.89

62.73

Assegut o en repòs

453.57

815.52

Il·luminació
Tipus

Potència (W)

Coef. il·luminació

507.13

1.10

Fluorescent amb reactància

557.84

Instal·lacions i altres càrregues

371.89
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació

453.57

1745.25

Càrregues interiors totals

2198.82

3.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80

Càrregues internes totals

51.45
453.57

1766.54

Potència tèrmica interna total

2220.11

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
374.4

1983.21

Eficiència higromètrica = 50.0 %

-991.61

250.58

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %
Càrregues de ventilació

125.29

Potència tèrmica de ventilació total

1116.89

Potència tèrmica
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 33.8 m² 98.7 W/m²

-125.29
991.61
1445.18

1891.83

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3337.0 W
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Data: 24/05/21

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

DISTRIBUIDOR (Còpia de Distribuïdor)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 23.3 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Temperatura humida = 21.8 °C

C. LATENT
(W)

Càrregues de refrigeració a les 22h (20 hora solar) del dia 1 de Juliol

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

29.4

0.65

300

23.5

Mitgera

-9.71

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Teq. (°C)

Paret interior

60.5

0.52

27

24.4

Forjat

63.5

1.09

300

24.3

11.04
23.17
Total estructural

24.50

Ocupants
Activitat

Nre. persones

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

2

34.89

33.73

Assegut o en repòs

34.89

67.45

Il·luminació
Tipus

Potència (W)

Coef. il·luminació

140.22

0.75

Incandescent

105.45

Instal·lacions i altres càrregues

140.22
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació

34.89

313.13

Càrregues interiors totals

348.02

3.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91

Càrregues internes totals

10.13
34.89

347.76

Potència tèrmica interna total

382.65

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
57.6

313.02

Eficiència higromètrica = 50.0 %

-156.51

-12.40

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %
Càrregues de ventilació

-12.40

Potència tèrmica de ventilació total

144.11

Potència tèrmica
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 31.9 m² 16.5 W/m²

0.00
156.51
191.40

335.36

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 526.8 W
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2.2.- Calefacció
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Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CA N'ANGLADA TERRASSA

Data: 24/05/21

Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

AUDITORI (Còpia de Auditoris)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

37.4

0.65

300

252.78

Intermedi

1093.12

Mitgera

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Terrat

48.2

1.09

300

Color

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Paret interior

74.5

0.52

27

401.64

Forjat

47.9

1.09

300

542.69

Total estructural

2290.23

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

5.0 %

114.51

Càrregues internes totals

2404.74

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
864.0

5718.42

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %
Potència tèrmica de ventilació total
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 48.2 m² 109.2 W/m²

-2859.21
2859.21

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5264.0 W
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CA N'ANGLADA TERRASSA

Data: 24/05/21

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

DESPATX 1 (Còpia de Oficines)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

27.9

0.65

300

188.42

Intermedi

302.95

Mitgera

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Terrat

13.4

1.09

300

Color

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Paret interior

27.7

0.52

27

149.60

Forjat

13.4

1.09

300

151.48

Total estructural

792.45

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

5.0 %

39.62

Càrregues internes totals

832.07

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
90.0

595.67

Eficiència tèrmica = 50.0 %

-297.83

Recuperació de calor
Potència tèrmica de ventilació total
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 13.4 m² 84.6 W/m²

297.83

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1129.9 W
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CA N'ANGLADA TERRASSA

Data: 24/05/21

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

DESPATX 2 (Còpia de Oficines)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

12.7

0.65

300

85.75

Intermedi

290.92

Mitgera

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Terrat

12.8

1.09

300

Color

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Paret interior

41.9

0.52

27

225.82

Forjat

12.8

1.09

300

145.46

Total estructural

747.94

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

5.0 %

37.40

Càrregues internes totals

785.34

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
90.0

595.67

Eficiència tèrmica = 50.0 %

-297.83

Recuperació de calor
Potència tèrmica de ventilació total
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 12.8 m² 84.4 W/m²

297.83

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1083.2 W
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Data: 24/05/21

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

ZONA DE TREBALL (Còpia de Oficines 1)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

57.9

0.65

300

391.18

Intermedi

2922.25

Mitgera

Cobertes
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Terrat

128.9

1.09

300

Color

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Paret interior

118.0

0.52

27

636.29

Forjat

129.1

1.09

300

1463.03

Total estructural

5412.75

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

5.0 %

270.64

Càrregues internes totals

5683.39

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
900.0

5956.69

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %
Potència tèrmica de ventilació total
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 129.9 m² 66.7 W/m²

-2978.34
2978.34

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 8661.7 W
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Data: 24/05/21

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

ZONA BAR (Còpia de Restaurants)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

25.2

0.65

300

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Paret interior

90.4

0.52

27

487.61

Forjat

67.5

1.09

300

764.83

Mitgera

170.02

Tancaments interiors
Tipus

Total estructural

1422.45

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

5.0 %

71.12

Càrregues internes totals

1493.57

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
374.4

2477.98

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %
Potència tèrmica de ventilació total
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 33.8 m² 80.8 W/m²

-1238.99
1238.99

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2732.6 W
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Data: 24/05/21

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

DISTRIBUIDOR (Còpia de Distribuïdor)

COWORKING

Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = 0.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 %

Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

29.4

0.65

300

Superfície (m²)

U (W/(m²·K))

Pes (kg/m²)

Paret interior

60.5

0.52

27

326.49

Forjat

63.5

1.09

300

720.22

Mitgera

198.95

Tancaments interiors
Tipus

Total estructural

1245.66

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

5.0 %

62.28

Càrregues internes totals

1307.95

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
57.6

381.23

Eficiència tèrmica = 50.0 %

-190.61

Recuperació de calor
Potència tèrmica de ventilació total
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 31.9 m² 47.0 W/m²

190.61

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1498.6 W
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Data: 24/05/21

3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
Refrigeració
Conjunt: COWORKING
Subtotals
Recinte

Planta

Càrrega interna

Ventilació

Potència tèrmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Sensible
(W)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

AUDITORI

Planta baixa

545.06

3526.03

4572.73

4193.22

5239.92

864.00

289.13

2577.45

162.14

4482.35

7745.63

7817.37

DESPATX 1

Planta baixa

108.52

545.89

666.85

674.04

794.99

90.00

26.11

252.39

78.39

700.15

1030.09

1047.39

DESPATX 2

Planta baixa

153.00

525.88

646.83

699.24

820.20

90.00

30.12

268.48

84.85

729.36

1068.70

1088.68

ZONA DE TREBALL

Planta baixa

1787.99

5343.25

6552.77

7345.18

8554.70

900.00

261.08

2523.94

85.30

7606.26

11012.62

11078.64

ZONA BAR

Planta baixa

-30.16

1745.25

2198.82

1766.54

2220.11

374.40

125.29

1116.89

98.70

1891.83

3270.07

3337.00

DISTRIBUIDOR

Planta baixa

24.50

313.13

348.02

347.76

382.65

57.60

-12.40

144.11

16.53

335.36

455.19

526.76

Total

2376.0

Càrrega total simultània

24582.3

Calefacció
Conjunt: COWORKING
Planta

Càrrega interna sensible
(W)

AUDITORI

Planta baixa

DESPATX 1

Planta baixa

DESPATX 2

Recinte

Ventilació

Potència

Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

2404.74

864.00

2859.21

109.18

5052.43

5263.95

832.07

90.00

297.83

84.56

972.82

1129.91

Planta baixa

785.34

90.00

297.83

84.42

928.11

1083.17

ZONA DE TREBALL

Planta baixa

5683.39

900.00

2978.34

66.69

8062.37

8661.73

ZONA BAR

Planta baixa

1493.57

374.40

1238.99

80.83

2417.74

2732.57

DISTRIBUIDOR

Planta baixa

1307.95

57.60

190.61

47.02

1246.10

1498.56

Total

2376.0

Càrrega total simultània

18679.6

4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES
Refrigeració
Conjunt
COWORKING

Potència per superfície Potència total
(W/m²)
(W)
67.1

24582.3

Calefacció
Conjunt
COWORKING

Potència per superfície Potència total
(W/m²)
(W)
51.0

18679.6
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PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA

1. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT I DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA
El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte “PROJECTE
DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA ”, així com

complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. D’aquesta
manera, s’integra en el Projecte Constructiu les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la
seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut (en el
supòsit de ser preceptiu), que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb
antelació al inici de les obres, per a la seva aprovació i al inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant
l’Autoritat Laboral.

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes como enterrades
A peu d’obra existeix:
Xarxa d’aigua potable
Xarxa d’electricitat
Xarxa de sanejament

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació
Bombers: 085
Emergències: 112
Mossos d’Esquadra: 088
Urgències: 062

Descripció dels treballs a realitzar
Tal i com es descriu en el projecte executiu els treballs a realitzar son de caire elèctric i de climatització.
L’abast de la present actuació inclou els treballs necessaris per a la dotació d’un sistema de climatització,
bàsicament, consistent en:
1. Instalꞏlació d’un sistema de ventilació basat en recuperadors de calor connectats a una xarxa de
conductes i reixes per aportar el cabal d’aire de renovació segons directrius del RITE.

PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA

2. Instalꞏlació d’un sistema de climatització basat en un sistema VRV d’expansió directa R410A amb
control de temperatura independent en cada sala. Unitats interiors tipus cassette.

Mà d’obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Cap de colla

0

Oficial 1a

0

Oficial 1a calefactor

1

Ajudant de electricista

0

Oficial 1a frigorista

1

Ajudant de frigorista

1

Ajudant Manobre

0

Manobre especialista

1

Peó

0

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
Caixes seccionadores fusibles, magnetotermics i diferencials.
Centres de comandament, control i regulació
Conductors de coure de 0,6/1 kv
Conductors de coure 750v
Elements auxiliars per a elements de connexió
Lluminàries
Accessoris per a conductors elèctrics de tensió baixa
Tubs flexibles i corbables no metàl·lics tubs rígids no metàl·lics
Safates
Maquines de climatització
Tubs de coure
Gas refrigerant
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Recuperadors

2. COMPLIMENT DEL RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
2.1 Introducció
El present Estudi Basic de Seguritat i Salut fa constar durant la realització de la instal·lació d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en seu dia, en las degudes condiciones de seguritat i salut, els previsibles treballs posteriors de
manteniment.
Servirà per proporcionar unes directrius bàsiques a l’empresa instal·ladora per portar a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament , conforme al Real Decreto
1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguritat i salut en les obres de
construcció.
En base l’article 7º, i en aplicació d’aquest Estudi Basic de Seguritat i Salut, el contractista deurà elaborar un Pla de
Seguritat i Salut en el Treball en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en el present document.
El Pla de Seguritat i Salut deurà ser aprovat abans del inici de l’obra per el Coordinador de Seguritat i Salut o, quan
no existeixi Coordinador, per la Direcció Facultativa. En el cas d’obres de les Administracions Públiques deurà ser
aprovat per dita Administració.
Es recorda l’obligatorietat de que en cada centre de treball existeixi un Llibre de Incidències per el seguiment del
Pla. Qualsevol anotació que es realitzi en el Llibre de Incidències deurà posar-se en coneixement de la Inspecció
de Treball i Seguritat Social en 24 hores.

Així mateix, es recorda que segons l’article 15º del Real Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut en la instal·lació.
Abans del inici dels treballs, el instal·lador haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons model
inclòs en l’annexa III del Real Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’anar acompanyada del Pla de
Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas
d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat del treballadors, podrà parar l’obra parcial o totalment,
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comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, el subcontractista i als representants dels
treballadors.
Les responsabilitats

dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximirà de les seves

responsabilitats als contractistes i subcontractistes (article 11º).

2.2 Principis generals aplicables durant la execució de l’obra
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicarà els principis d’acció preventiva continguts en l’article 15º de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborables (Llei 31/1995, de 8 de novembre) durant l’execució de l’obra i, en
particular, en las següents activitats:

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) Elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la
determinació de vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius
necessaris per a la execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i l’acondicionament de las zones de emmagatzemen de dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracte de matèries o substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) El emmagatzemen i la eliminació o evacuació de residus i deixalles.
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als
diferents treballs o fases de treball.
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra o
a prop del lloc de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15º de la Llei 31/95 són els següents:
1.- L’empresari aplicarà las mesures que integren el deure general de prevenció, amb acord als següents principis
generales:
a) Evitar els riscos.
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b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c) Combatre els riscos en el seu origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb lo que respecta a la concepció dels llocs del treball, així
com a la elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l’objectiu d’atenuar el treball
monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la salut.
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica
f) Substituir lo perillós per lo poc o res perillós
g) Planificar la prevenció, buscar un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball i les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2.- L’empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i de
salut en el moment d’encarregar les tasques.
3.- L’empresari prendrà les mesures necessàries a fi de garantir que nomes els treballadors que hagin rebut
formació suficient i adequada poden accedir a les zones de riscs greu i específic.
4.- L’efectivitat de les mesures preventives hauran de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que
poguessin cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, les quals sols podran adaptar-se quan la magnitud de tals riscos sigui
substancialment inferiors a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin como a fi garantitzar com a àmbit de cobertura la
previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte
a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, del qual la activitat consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

2.3 Identificació de riscos
Sense prejudici de les disposicions mínima de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes en l’annexa IV del
Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs de
l’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.
Hi haurà una 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.
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A més a més, s’haurà de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d’edificacions veïnes i
procurar minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Així mateix, els riscos relacionats hauran de tenir-se en compte en els previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).

Mitjans i maquinaria
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
-Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
-Cops i entrebancades.
-Caigudes de materials, rebots
-Ambient excessivament sorollós
-Contactes elèctrics directes o indirectes
-Accidents derivats de condicions atmosfèrics
-Riscos elèctrics

Treballs previs
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
-Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, plataformes...)
-Cops i entrebancades
-Caiguda de materials, rebots
-Sobreesforços per postures incorrectes
-Caiguda de material apilat.
-Riscos derivats del emmagatzemen de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
-Riscos elèctrics

Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i
neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
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2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de
manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de
residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada
partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

Zones d'apilament. magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims”, segons una
adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa
d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. Les zones d’apilament provisional estaran
balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

Tractament de residus
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del RD.
105/2008, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en
la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. Els residus es lliuraran a
un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
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Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en
el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls,
tallers, treballs nocturns o sota rasant. Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui
uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. En els
locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la
il·luminació elèctrica serà antideflagrant. En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi
un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. Les intensitats
mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:
25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional habitual
100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a
granel, l’apilament de materials o l’amasat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors,
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.
200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en
bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general.
500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals.
1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la
magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions
per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els
nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
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Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB
Formigonera petita < 500 lts. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB
Esmeriladora de peu 60-75 dB
Camions i dumpers 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototrailla 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per
a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures
de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: • Rinitis
• Asma bronquial
• Bronquitis destructiva
• Bronquitis crònica
• Efisemes pulmonars
• Neumoconiosis
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• Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
• Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
• Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. En
la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

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

Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric de baixa tensió
No s’ha d’oblidar que està demostrat, estadísticament, que el major nombre d’accidents elèctrics es produeixen per
la corrent alterna de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran de la corrent de baixa tensió amb els següents
mitjans:
-No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m, si no és amb les
proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines precisament protegides per treballar a
baixa tensió.
-Treballant sense tensió.
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Les proteccions contra contactes indirectes s’assoliran combinant adequadament les Instruccions Tècniques
Complementàries ITC-BT del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Es combina, a la suma, la presa de terra
de totes les masses possibles amb els interruptors diferencials, de manera que a l’ambient exterior de l’obra,
possiblement humit en ocasions, cap massa agafi mai una tensió igual o superior a 24 V. El terra s’obté mitjançant
una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 14 mm i longitud mínima de 2 m. En el cas de varies
piques, la distància entre aquestes serà com a mínim vegada i mitja la longitud, i sempre els seus caps quedaran a
50 cm per sota del terra. Si en són vàries, estaran unides en paral·lel. El conductor serà coure de 35 mm2 de
secció. La presa de terra així obtinguda tindrà una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les preses de
terra de tots els quadres generals de l’obra de baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de quedar
connectades a terra. Totes les sortides de l’enllumenat, dels quadres generals de l’obra de baixa tensió, estaran
dotades amb un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat. La presa de terra es tornarà a mesurar a l’època
més seca de l’any. Es revisarà el correcte estat dels cables de generadors, etc., en cas d’haver de realitzar
entroncaments i/o connexions es faran amb clavilles normalitzades i estances. Garantir l’aïllament adequat de totes
les parts actives i disposar de protecció diferencial adequada. La intervenció en parts elèctriques dels equips només
es realitzarà per personal autoritzat i amb l’adequada formació. Comprovació periòdica de la continuïtat de les
connexions a terra. Mantenir tancada la tapa dels quadres elèctrics. El muntatge d’aparells elèctrics
(magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre per persones especialistes, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes. Es prohibeix el conexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra sense la
utilització de les clavilles mascle-femella. Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors estaran protegides amb
material aïllant normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. Les eines, l’aïllament de les quals estigui
deteriorat seran retirades i substituïdes de forma immediata per unes altres en bon estat. Les escales de mà a
utilitzar seran del tipus de "tisora" dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els
riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. Per a evitar la connexió accidental de la
instal·lació elèctrica de l’edifici a la xarxa general, l’últim cablejat que s’executarà serà el qual va del quadre general
al de la Companyia subministradora. Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot
el personal de l’obra abans de ser iniciades. Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una
revisió amb deteniment de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals
elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

2.4 Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primer seran les proteccions col·lectives davant de les individuals. A més a més, tindran que
mantenir-se en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. Per un altre cantó,
els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.
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Les mesures relacionades també hauran de tenir-se en compte per els previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...)

2.4.1 Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i circulacions
dins de l’obra
- Senyalització de les zones de perill.
- Respectar les distancies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions tenen que estar amb les seves proteccions aïllants.
-Revisió periòdica i manteniment de maquinaria i equips d’obra
-Us d’escales de mà, plataformes de treball i andamis

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran
construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
BARANES: Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. Hauran de tenir
la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció
de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): Tindran la resistència suficient per
suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
ESCALES DE MÀ: No es faran servir simultàniament per dues persones. Tindran un ancoratge perfectament
resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà
sempre de cara a l'escala. Es prohibeix la utilització d’escales de mà per a salvar altures superiors a 5 m. Les
escales de mà a utilitzar estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. Les escales
de mà a utilitzar per a altures superiors de 5 metres estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a
l’objecte o estructura al que donen accés. Les escales per a treballs de 4 metres serà necessària la presència de
dos operaris. Les escales de mà a utilitzar sobrepassaran en 1 m l’altura a salvar. Les escales de mà a utilitzar
s’instal·laran de manera que el seu suport inferior disti de la projecció vertical del superior 1/4 de la longitud del
travesser entre suports. Es prohibeix transportar pesos a mà (o a muscle) iguals o superiors a 25 Kg. sobre les
escales de mà. Es prohibeix donar suport la base de les escales de mà sobre llocs o objectes poc ferms que poden
minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. L’accés d’operaris a través de les escales de mà es realitzarà d’un en un.
Es prohibeix la utilització al uníson de l’escala a dues o més operaris. L’ascens i descens a través de les escales de

PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA

mà s’efectuarà frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estan utilitzant. Queda prohibit el pas
de treballadors, d’escala a escala a l’hora de realitzar treballs d’instal3lació per façanes.
ESCALES DE FUSTA Les escales de fusta a utilitzar tindran els travessers d’una sola peça, sense defectes ni
nusos que puguin minvar la seva seguretat. Els esglaons (travessers) de fusta estaran enssamblats (mai clavats,
pegats,...). Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no
ocultin els possibles defectes. Les escales de fusta es guardaran a cobert, si pot ser s’utilitzaran preferentment per a
usos interns de l’obra.
ESCALES METÀL·LIQUES Els travessers seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o abolladures que
puguin minvar la seva seguretat. Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures autooxidació que les
preservin de les agressions de la intempèrie. Les escales metàl·liques a utilitzar no estaran complementades amb
unions soldades. L’entroncament d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius
industrials fabricats per a tal fi. No s’utilitzaran en les proximitats de línies elèctriques, distància mínima per a menys
de 66.000 V és de tres metres i per a més de 66.000 V és de cinc metres.
ESCALES DE TISORA Són d’aplicació les condicions enunciades per a escales de fusta i metàl·liques. Les escales
de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals (o sobre superfícies provisionals horitzontals).
Les escales de tisora a utilitzar estaran dotades en la seva articulació superior de topalls de seguretat d’obertura.
Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva altura de cadeneta (o cable d’acer) de limitació
d’obertura màxima. Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a tals obrint ambdós travessers per a no minvar
la seva seguretat. 35 Les escales de tisora en posició d’ús estaran muntades amb els travessers en posició de
màxima obertura per a no minvar la seva seguretat. Les escales de tisora mai s’utilitzaran a manera de borriquetes
per a sustentar les plataformes de treball. Les escales de tisora no s’utilitzaran si la posició necessària sobre elles
per a realitzar un determinat treball obliga a situar els peus en els 3 últims esglaons.
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat
i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.
SERVEI MÈDIC: Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. Tot
el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement
mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

2.4.2 Mesures de protecció individual
-Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
-Utilització de calçat de seguretat
-Utilització de casc homologat

partícules
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-En totes les zones elevades en les que no existeixin sistemes fixes de protecció hauran d’establir-se punts
d’ancoratge segurs per a poder subjectar el cinturó de

seguretat homologat, i que la seva utilització

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.
-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per a més d’un operari, en els treballs amb perill de
intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire

CASC: El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat d'acord amb la
norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. Les
característiques principals són:
ƒ Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V
ƒ Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys,
encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. En casos extrems, els podran
utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.
CALÇAT DE SEGURETAT: Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes)
homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE
núm. 37 de 12-02-80. Les característiques principals són:
ƒ Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
ƒ Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua
o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de
03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.
GUANTS: Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.),
cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
ƒ cotó o punt: feines lleugeres
ƒ cuir: manipulació en general
ƒ làtex rugós: manipulació de peces que tallin
ƒ lona: manipulació de fustes Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la
Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. Per a
feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica
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reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 4 CINTURONS DE
SEGURETAT: Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77,
BOE núm. 210 de 02-09-77. Les característiques principals són:
ƒ Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus
desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut Pàg 13 de 17 PROTECTORS AUDITIUS: Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea
de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran
d'ús individual. Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2,
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
PROTECTORS DE LA VISTA: Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum,
esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat
i/o pantalles. Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17- 08-78, i MT-17, Resolució
de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 7 ROBA DE TREBALL: Els treballadors de la construcció han
de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el
conveni col·lectiu provincial. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat
similars, se'ls entregarà roba impermeable.

2.5 Primers auxilis
Es disposarà d’una farmaciola, que tindrà l’especificat en la normativa vigent.
S’informarà, al inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als que s’hauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i direccions dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

2.6 Normativa aplicable
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el
decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. A títol orientatiu, i sense
caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general
de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i
correspongui aplicar al seu Pla.

PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA

Textos generals
Quadre de malalties professionals R.D.1995/1978Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de
desembre de 1981.
− Convenis Col·lectius
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor
capítol VII.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril
de 1997.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D
216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999.
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE
15 de juny de 1958.
− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d‟agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de
1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973.
− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en
vigor parts del títol II. de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961.
− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998.
D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.
− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de
juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995.
− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre
de 1987.
− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. Complementada
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001.
− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298
de 13 de desembre.
− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D
780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998.
− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d‟abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
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− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin Riscos,
en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. R.D.
488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.
− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i
Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de
1997. Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de
25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998.
− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant
el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001.
− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc
de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003.
− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. R.D.
1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.
− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. R.D.
1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de
25 d’octubre de 1997
− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en
matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.
− Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el
que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels
treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada.
− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als
riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques.

Condicions ambientals
− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940.
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− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de
27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.
− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos
relacionats amb la exposició al soroll.
Incendis
− CTE DB SI
− Ordenances Municipals
− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual
es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya).

Instal·lacions elèctriques
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968.
Rectificat: BOE 8 de març de 1969.
− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. −
Instruccions Tècniques Complementàries.

Equips i maquinària
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. − Reglament
d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985.
− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions:
BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.
− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 2000. −
Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de
juliol. BOE 7 d’agost de 1997.
− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.
− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987.
Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d‟octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb
màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la
instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.
– MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de
2003.
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− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.
− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. R.D
837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. − ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines
o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

Equips de protecció individual
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de
novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de
febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de
2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm.
311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol
de 2002.
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de la
Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per
la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000.

Senyalització
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril
de 1997.
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 4.8.

Diversos
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981
de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.
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B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B011X111.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Pàgina: 1

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A7 - ABRAÇADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A71100,B0A71300,B0A71400,B0A71600,B0A71700,B0A71900,B0A71C00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per
forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb
forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un
perfil de cautxú.
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de
les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora
en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on
ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 -

TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD13129B,BD13119B,BD13XY30,BD13X143,BD13X155.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins
dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN
1451-1
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El 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
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- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
- àrea d'aplicació BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125: 3,2 a 3,8mm
- 140: 3,5 a 4,1 mm
- 160: 4,0 a 4,6 mm
- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al
que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord
amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
- 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
- 160: 0 a 0,5mm
- 200: 0 a 0,6mm
- 250: 0 a 0,8mm
- 315: 0 a 1,0 mm
- Diàmetre exterior:
- Gruix paret:
- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
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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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials
escollits (si s'escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i
dimensionament s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COLꞏLECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3B200,BDW3B100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
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 estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
* 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.
____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDY -

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COLꞏLECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDY3B200,BDY3B100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
Pàgina: 6

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
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 estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
* 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.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS
BE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀLꞏLICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE42Q410,BE42Q110,BE42Q820,BE42Q220,BE42Q920,BE42QA20,BE42QC20,BE42YY22.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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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
¦
1,72
¦
8,1
¦
¦ (kg/m2)
¦
¦
¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦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.
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
¦
+-------------------------------+
2.- 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios
de sección circular. Dimensiones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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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.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS
BE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL
BE51LQ11 -

CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW)

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines
termoenduribles en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper
Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior i amb unió longitudinal en una
aresta.
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.
Densitat aparent: 70 kg/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per peces soltes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias
denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción,
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.
____________________________________________________________________________
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BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE6 - AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE613CA0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'alumini per al recobriment d'aïllaments de conductes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària o amplària: ± 1 mm
- Planor: ± 1 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEK1AA67,BEK1BB67,BEK1BB68,BEK1BB70,BEK1BB69.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
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Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de
perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de
muntatge.
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor
metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al
bastiment de muntatge.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW - ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW4 - ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEW44000,BEW45001,BEW48000,BEW48001,BEW49000,BEW49001,BEW49002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW - ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEW5B000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BE - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEZ -

ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEZGXX15,BEZGZZ15.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per a radiadors.
S'han considerat els tipus següents:
- Taps cecs
- Taps amb reducció
- Purgadors manuals
- Purgadors automàtics
- Aixetes
- Detectors de sortida
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE
BF5A - TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTALꞏLACIONS FRIGORIFIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF5A6200,BF5A7300,BF5A8300,BF5AXX01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques.
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.
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
La designació del tub ha de constar de:
- La denominació (tub de coure)
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal
- Composició del material:
- Cu+Ag: => 99,90%
- Fòsfor: 0,015% =< P =< 0,040%
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.
Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció: => 250 Mpa
- Allargament: => 30%
- Duresa (HV 5): 75 a 100
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir
dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les mateixes
mides i estat de tractament.
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S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de
netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Quantitat
- Estat de tractament
- Marca d'identificació del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura,
para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE
BF5B - TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTALꞏLACIONS FRIGORÍFIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF5B2200,BF5B4200,BF5B5200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques.
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 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.
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
La designació del tub ha de constar de:
- La denominació (tub de coure)
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal
- Composició del material:
- Cu+Ag: => 99,90%
- Fòsfor: 0,015% =< P =< 0,040%
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.
Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció: => 220 Mpa
- Allargament: => 40%
- Duresa (HV 5): 40 a 70
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir
dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m o 50 m.
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de
netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies
planes.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Quantitat
- Estat de tractament
- Marca d'identificació del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura,
para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ3 - AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFQ3XX20,BFQ3XX21,BFQ3XX72,BFQ3XX74.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar
microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació
accidental del condensat.
Llargària: 2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C - 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53-127): Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios".
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges,
les humitats i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte.
(temperatures màximes i mínimes, i espessors).
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques
tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW -

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW5A2B0,BFW5A4B0,BFW5A5B0,BFW5A6B0,BFW5A7B0,BFW5A8B0,BFW5AAB0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY5CK00,BFY5CL00,BFY5CN00,BFY5CP00,BFY5CQ00,BFY5CR00,BFY5CT00,BFYQ3040.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG151512.
1.- 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
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material
¦ Normal
¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic
¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦
¦
¦Plastificada
¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦
¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BG225710.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa 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
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE
EN 50086-1):
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- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG312650,BG312330,BG312350,BG312620,BG31X145.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV
0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina,
de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
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Cables unipolars:
Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
Com a conductor neutre: Blau
Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
Cables bipolars: Blau i marró
Cables tripolars:
Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
Cables tetrapolars:
Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i
verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):
>= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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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:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG415A5D,BG415A5B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
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S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de
tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de
figurar a la part frontal de l'interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols
corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar
marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de
dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz
(Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de
les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a
l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
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indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la
categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el
perfil.
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats
l'interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
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UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BG42439H.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el
que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de
funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències
diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc
tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
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Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests
han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els
que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor
automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha
d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW15000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
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següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW2AB00,BGW2DE00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
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BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000,BGW42000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part
proporcional
d'accessoris
per
a
interruptors
magnetotèrmics
o
diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada
protecció.

pel

conjunt

d'accessoris

necessàris

per

al

muntatge

d'un

aparell

de

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

BJ - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ3Z - DESGUASSOS I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ3ZA7NG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sifó registrable format per dues peces unides per mitjà d'un racord roscat amb la interposició
d'una volandera de cautxú, amb un extrem preparat per a roscar, soldar, o connectar.
S'han considerat els materials següents:
- Llautó per a soldar al ramal de plom
- PVC per a connectar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al
desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
La part visible ha de ser de llautó cromat amb dues capes de recobriment exterior, una de
níquel i una altra de crom. Les peces interiors han de ser de materials resistents a la
corrosió i a les incrustacions calcàries.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
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tota la superfície.
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
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
ELEMENTS DE PVC:
No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. S'ha de fer constar la marca
del fabricant i les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BP - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀLꞏLICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP43X101.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis
- Cables amb o sense pantalla
per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a
connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús
normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a
l'entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i
manteniment.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del
conductor ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé
recoberta d'un altre metall.
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm
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
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anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per
extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de
colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la
norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o
un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes
concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha
d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan
la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de
ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i
de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i
brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n
l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
CONNEXIONAT:
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció
del conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha
d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall.
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats.
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar
cablejats en capes concèntriques o en grup.
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic
lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de
les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat
al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en
anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per
extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de
colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la
norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o
un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes
concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha
d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la
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pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan
la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de
ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i
de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i
brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n
l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 60603.
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per
crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de
parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors.
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre
prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix.
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara
la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del
cable.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
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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.
____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

ED - INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED11 - DESGUASSOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED11X142,ED11XY15,ED11XY30,ED11X143,ED11X155.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al
baixant, caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a
obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de
ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de
10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm: 70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm: 50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual: <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor: <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: 2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:
- Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________
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EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀLꞏLICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE42Q412,EE42Q112,EE42Q822,EE42Q222,EE42Q922,EE42QA22,EE42QC22,EE42YY22.
1.- 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
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.
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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
anti-ocells o element similar.
Ha d'estar separada:
- De qualsevol element d'entrada de ventilació: d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment: d >= 3 m
2.- 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.
3.- 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de 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
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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.
____________________________________________________________________________

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS
EE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE51XX99.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
- Col·locació dels suports dels conductes
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes
- Segellat de les unions
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al
moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els
expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes,
reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els
reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha
de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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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.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.
____________________________________________________________________________

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS
EE5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTES RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE5ZXZ71.
1.- 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.
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.
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2.- 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.
3.- 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE6 - AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES
EE61 - AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE61XX02.
1.- 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.
2.- 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.
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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
* 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.
____________________________________________________________________________

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EED -

EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EED5XZ32,EED5XZ33,EED5XZ34,EEDDZY40,EEDDZY41,EEDDZY42,EEDDZY43,EEDEXX78,EED9XX43,EED9XX70,EEDA
XX48,EEDAXX49,EEDAZZ49.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equips de cabal variable de refrigerant.
S'han considerat els següents tipus d'aparells:
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor
- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport
- Col·locació de la carcassa, si és el cas
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic
- Connexió a la xarxa de drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
En els aparells connectats a conductes, a més:
- Connexió al conducte
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de
transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de
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preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements.
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia
instal·lació.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció 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.
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte.
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop
acabades les feines de muntatge.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals
o cables) i els components de l'equip.
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d'estar feta.
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de
transmetre esforços entre el conducte i l'equip.
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.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions

segons
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indicacions del fabricant.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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 de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de
determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:
El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es
comprovaran especialment l'actuació de vàlvules motoritzades, i sondes procurant mostrejar les
diferents zones.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.
- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan
associats.
- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres
de funcionament).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEK -

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK1AA67,EEK1BB67,EEK1BB68,EEK1BB70,EEK1BB69.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
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La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
____________________________________________________________________________

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEM -

VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ

EEMH - UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEMHXX51,EEMHXX60,EEMHXX61,EEMHXY51.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Recuperador entàlpic o unitat de ventilació amb recuperador entàlpic, col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu
- Recuperador entàlpic:
- Connexió amb la xarxa de conductes d'aire
- Connexió amb la xarxa elèctrica
- Connexió amb la xarxa de control
- Unitat de ventilació amb recuperador entàlpic:
- Connexió al conducte
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser
estanca.
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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.
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.
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
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:
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.
Les portes d'accés als filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han d'ajustar
amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.
RECUPERADOR ENTÀLPIC:
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat
als mateixos.
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió,
cap a la xarxa de distribució.
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal
especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
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.
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:
UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y
rendimientos de unidades, componentes y secciones.
UNE-EN 1886:2008 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento
mecánico.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
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- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal
(m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
____________________________________________________________________________

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEZ -

ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEZG - CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEZGXX15,EEZGZZ15.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Càrrega de fluids frigorífics
- Càrrega de gasos frigorífics
- Càrrega d'olis anticongelants per a compressors
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització:
- Preparació de la zona de treball
- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega
- Càrrega del refrigerant
- Comprovació de la càrrega
- Verificació de l'estanquitat
En la càrrega dels fluids frigorífics
- Preparació de la zona de treball
- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d'emplenada del circuit
- Aportació del fluid frigorífic
- Prova de servei
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials
En la càrrega d'olis anticongelants per a compressors:
- Preparació de la zona de treball
- Aportació de l'oli anticongelant
- Prova de servei
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
L'empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la documentació
que justifiqui les operacions realitzades i que la instal·lació o el component estan en
condicions de ser utilitzat. S'ha d'indicar el periode de vigència de la càrrega.
Els equips han de quedar en condicions de funcionament.
El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació.
La prova de servei ha d'estar feta.
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CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS:
La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic
especificats a la DT.
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:
El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d'oli especificat a la DT del
fabricant.
No hi poden haver fuites d'oli en cap dels taps d'omplerta o buidat, ni en cap altre part del
compressor.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions per a
manipular aquests productes.
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/h.
La manipulació de les ampolles s'ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments,
etc.
El fluid s'ha d'introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT.
S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.
Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la
retirada de l'obra dels bidons buits, restes de materials, etc.
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:
En la substitució de l'oli vell, s'ha de respectar el temps d'espera entre l'aturada del
compressor ii la càrrega d'oli especificat a la DT del fabricant.
GASOS REFRIGERANTS:
Les operacions de càrrega s'han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de
l'aparell i les recomanacions de manipulació del fabricant del fluid.
En cas de fuita de gas refrigerant, s'han d'aturar els treballs.
Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GASOS REFRIGERANTS:
kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT.
FLUIDS:
Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat
especificacions de la DT.

segons

les

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF5 - TUBS DE COURE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF5B24B1,EF5B44B1,EF5B54B1,EF5A62B1,EF5A73B1,EF5A83B1,EF5AXX01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de
connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat a pressió
- Soldat per capil·laritat
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a
instal·lacions frigorífiques
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
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- Col·locació superficial
- Soterrat
- Encastat
- Col·locat a l'interior de canals
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.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- 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.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest
tipus.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La 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.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o
superior a 200 MPa m s/g
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 canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
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.
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.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
+------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre del tub (mm)
¦
¦
¦----------------------------------------¦
¦
¦ 6 - 8 ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54 ¦ 64 - 108 ¦
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Trams verticals
¦ <= 1,8 ¦ <= 2,4 ¦ <= 3
¦ <= 3,7 ¦
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦ <= 1,8 ¦ <= 2,4 ¦ <= 3
¦
+------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció
adequada, que permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal
Pàgina: 48

mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun
mitjà expressament aprovat per aquest.
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina
rentada o inert.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la
col·locació del tub.
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat
previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls 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.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.
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.
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EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFQ -

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFQ3XX20,EFQ3XX21,EFQ3XX72,EFQ3XX74.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una
generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals
encadellats
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un
llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió
que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar
entre elles i han de quedar a pressió.
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals
encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall
longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
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- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o
enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per
al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
____________________________________________________________________________

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG151512.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat
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%

o

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

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
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EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀLꞏLICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG225715.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa 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 el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG2A - CANALS AÏLLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG2AYY23,EG2AXX23,EG2A5C61,EG2AYY22,EG2A5F91.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com
a màxim, amb separador o sense i muntada superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades
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CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament.
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.
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram.
Nombre de fixacions: >= 3/m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta 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 no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG312656,EG312336,EG312356,EG312626,EG31X146,EG31X145.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
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Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
Pàgina: 56

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.
____________________________________________________________________________

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG415A5D,EG415A5B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
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No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
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- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42439H.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
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formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
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Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ3ZXX81.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
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Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges,
retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha
d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat
a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del
broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper
abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________

EP - INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
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EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀLꞏLICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP43X101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de 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.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
____________________________________________________________________________

EP - INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP73X146.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els tipus de connectors següents:
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements

corresponen

a

les
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especificades al projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).
____________________________________________________________________________

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY01 - REGATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EY01X111.
1.- 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 introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
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 DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment executat d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
____________________________________________________________________________

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY02 - ENCASTS PETITS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EY02XXZ2,EY02XZZ1.
1.- 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.
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 feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides 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 és 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
2.- 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA

MEMÒRIA
OBRA SUBJECTE AL PLA
L’obra subjecta al pla de control de qualitat és “PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE
L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA ”

PROMOTOR
Promotor:

Nom: Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa S.A.
CIF: A08262768
Adreça: Carrer Pantà, 30, 08221, Terrassa (Barcelona)

AUTOR DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
El present programa pel control de qualitat ha estat redactat per Josep Planas Penalva, enginyer tècnic industrial,
col·legiat número 19.601 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
CRITERIS GENERALS
El CTE i l’EHE-08 han comportat un replantejament de les condicions de control de qualitat en el marc del
procés d’edificació. Seguint amb els paràmetres de GESTIO DE LA QUALITAT, cal identificar la necessitat de
satisfer les especificacions de projecte i disseny però també la necessitat d’avaluar el procés i no el producte final, i
per tant, s’entén que l’objectiu es basa en la millora continua no només del producte sinó també del procés.
Per tant, el nou concepte que es desenvolupa el Mètode de Control de Qualitat, gira a l’entorn d’entendre que el
model parteix dels següents criteris generals :
1)

GESTIO DE LA QUALITAT

El concepte de control de qualitat es substitueix pel concepte GESTIÓ DE LA QUALITAT ja que esdevé un control no
tan sols sobre el producte (per exemple els criteris del decret 375/88 de Control de Qualitat) sinó, d’acord amb
l’article 7 de la primera part del CTE, també durant l’execució el DEO (direcció d’execució de les obres) ha de
controlar “cada unitat d’obra (...) la conformitat amb allò indicat en el projecte.”
2)

TRES FASES DE CONTROL

De cada procés cal documentar el seu control en tres fases : control de RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I
SISTEMES (d’ara endavant PEiS), control de L’EXECUCIÓ, i Control d’OBRA ACABADA.
3)

PROCESSOS I SUBPROCESSOS

Aquests processos es troben codificats en base a 28 processos constructius acordats pel Consell de Col·legis
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i a les seves unitats d’obra segons el llistat que es desenvolupa
dins la base de dades pel control de qualitat del CAATEEB.

DOC. NÚM. 4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
Previ l’inici de l’obra, es redactarà el PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT, a partir del pla de control de
qualitat i l’autocontrol del constructor, presentant el constructor el seu programa de control per l’obra de referència
amb anterioritat al començament de la mateixa.
PRESSUPOST
Com que el pressupost del control de qualitat s’estima inferior a l’1,5% del P.E.M. de l’obra, d’obligat pagament per
l’adjudicatari de les obres, no es disposarà d’una partida addicional en el pressupost.

L’Autor del pla de control de qualitat,

Josep Planas Penalva
Enginyer Tècnic Industrial
Terrassa, Juny de 2021

DOC. NÚM. 4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
19 -

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
191- INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
1911
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment
dels requisits essencials i obligatoris:

191

Autoritzacions
administratives

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

1911 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED
Aparells acondicionadors d'aire
Plantes refrigeradores d'aigua
Equips autonoms
Maquines alternatives de refrigeració
Maquines centrífugues de refrigeració
Maquines de refrigeració per absorció
1912 ALTRES EQUIPS
Bescanviador
1913 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de
coure, sense soldadura, per aigua i gas en
aplicacions sanitàries i de calefacció.
Coure i aleacions de coure. Accessoris.

Cod.

Pla

Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i
les seves unions per a canalitzacions d'aigua
soterrades o aèries, amb o sense pressió
Tubs de polietilè (PE) per al subministrament
d'aigua
Sistemes de canalitzacions en materials
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i
freda. Polietilè reticulat (PE-X).
Sistemes de canalització en materials plàstics
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda.
Polibutilè (PB)
Sistemes de canalitzacions en materials
plàstics per a instal·lacions d'aigua calenta i
freda. Polipropilè (PP)
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al
transport de liquids aquosos, inclòs l'aigua
destinada per al consum humà. Condicions
tècniques de subministrament.

Element

DOC. NÚM. 4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Origen i
garantia

Autoritzacions
administratives

Conformitat amb requisits tècnics
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ DE L'AIRE DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA CA N’ANGLADA Nº 8-12 DE TERRASSA
Garantia
Documentació
conformitat a
del marcatge CE
Norma producte

Tubs d'acer no aleat aptes per a soldar i roscar.
Condicions tècniques de subministrament.
Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils
derivats corresponents, destinats a conducció de
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i
altres usos, tant en negre com galvanitzat.
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV)
basats en resines de polièster insaturat (UP),
amb unions rígides o flexibles, destinades a la
utilització en instal·lacions soterrades.
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en
materials termoplàstics per a fluids líquids a
pressió
1915 XARXES DE CONDUCTES D'AIRE
Conductes de xapa metàl·lica
Conductes metàl·lics
Revestiment interior
1917 ELEMENTS DE CONTROL I SEGURETAT
Vàlvules termostàtiques
Equips de regulació: Termostat ambient Tot-res
Equips de regulació: Vàlvules motoritzades
Equips de regulació amb compensació de
temperatura exterior: Sondes exteriors de
temperatura
Equips de regulació amb compensació de
temperatura exterior: Sondes interiors de
temperatura
Equips de regulació amb compensació de
temperatura exterior: Sondes d'immersió
Equips de regulació amb compensació de
temperatura exterior: Central de regulació
1918 ALTRES ELEMENTS DE L'INSTAL·LACIÓ
Reixetes

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris
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Altres per verificar el compliment d’exigències
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Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de
les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constructius
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

Control

Criteris de formació
de lots

PE-19
REPLANTEIG DE L’INSTALꞏLACIÓ
PE-19

DISPOSICIÓ DELS EQUIPS

PE-19

DISPOSICIÓ DELS CONDUCTES I CONEXIONS

PE-19

AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’INSTALꞏLACIÓ

PE-19

SALA DE MAQUINES

PE-19

INSTALꞏLACIONS INDIVIDUALS

Correcte muntatge dels
equips, fixacions, seccions de
conductes, aïllaments,
sistemes antivibratoris
Control normal: 50%

- Un lot per
instalꞏlacions de les
zones comuns
- Un lot per
instalꞏlacions de les
zones privades

PE-

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
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UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o
proves*

PA-1911

INSTALꞏLACIÓ DE
CLIMATITZACIÓ

Control

Criteris de formació de lots

Equips i aparells:
Verificació de les dades de funcionament
Control del 100% dels equips i aparells

- La totalitat d’equips i aparells

Plantes refrigeradores:
Verificació de les temperatures de funcionament
Control del 100% de les plantes refrigeradores

- Un lot per planta refrigeradora

Instalꞏlacions de climatització individuals:
- Verificació del funcionament del 100% dels
equips
- Verificació del cabal en cada reixeta
Un control per reixeta
Torre de refrigeració:
- Verificació del cabal d’aigua recirculada
Un control per circuit
- Verificació del salt tèrmic
Un control per torre
- Verificació de l’estanquitat
Control de la totalitat de la xarxa

- Un lot per instalꞏlació de
climatització

- Un lot per torre de refrigeració

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Titol 6

1

Data: 11/06/21
01
01
01
02
02
05

EG415A5D
Num.
1

u

Pàg.:

PRESSUPOST 01
CA N'ANGLADA
CLIMATITZACIÓ
ELECTRCITAT
QUADRES
AMPLIACIÓ QUADRE

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Text

Tipus

RACK

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG415A5B
Num.
1

u

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Text

Tipus

RECUPERADORS

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

EG42439H

Num.
1
2

u

3,000

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

Text

Tipus

RECUPERADORS
RACK

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
1,000

1

01
01
01
02
03
01

EG312336
Num.

m

Text

2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

T
RECUPERADORS

[C]

[D]

nº recuperador
3,000

Longitud
15,000

[E]

EG151512

u

[F]

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

3,000

PRESSUPOST 01
CA N'ANGLADA
CLIMATITZACIÓ
ELECTRCITAT
CANALITZACIONS I CONDUCTORS
INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ

Tipus

1

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Titol 6

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

45,000

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

3,000

EUR

AMIDAMENTS
3

EG225715

Data: 11/06/21

m

Pàg.:

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort
AMIDAMENT DIRECTE

4

EG2AYY23

m

10,000

Canal aïllant model 73110-2 Unex o equivalent de 30x40 mm, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5
Titol 6

1

01
01
01
02
03
02

EG312656
Num.
1

m

Text

5,000

PRESSUPOST 01
CA N'ANGLADA
CLIMATITZACIÓ
ELECTRCITAT
CANALITZACIONS I CONDUCTORS
INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

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

[C]

[D]

[E]

[F]

EG312336
Num.
1

m

Text

0,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

EG151512
Num.
1

u

Text

0,000

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

[C]

[D]

[E]

[F]

EG225715

Num.
1

m

Text

0,000

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

EG312356
Num.
1

TOTAL Fórmula

valorat en projecte elèctric
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

valorat en projecte elèctric
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

valorat en projecte elèctric
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

valorat en projecte elèctric
TOTAL AMIDAMENT

2

2

m

Text

UNITAT EXTERIOR RACK

0,000

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

[C]

25,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

EG312626
Num.
1

m

25,000

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

Text

Tipus

INTERCONNEXIÓ RACK

[C]

[D]

[E]

[F]

30,000

EG2AYY23
Num.
1

m

30,000

Canal aïllant model 73110-2 Unex o equivalent de 30x40 mm, muntada superficialment

Text

Tipus

RACK

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

1

01
01
01
03
01

EED5XZ32

u

6,000

PRESSUPOST 01
CA N'ANGLADA
CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ
UNITATS EXTERIORS

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, sense recuperació de calor, possibilitat de
funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 33,6 kW i potència calorífica de 37,8kw, model LG
ARUM120LTE5 o equivalent, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825,
alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter, col.locada. Inclou posta en marxa del servei tècnic
del fabricant. Inclou la part proporcional de neteja dels circuits amb nitrogen i la prova de pressió dels circuits
frigorífics segons normativa vigent. Inclou el transport i els mitjans d'elevació necessaris de la unitat exterior per
la seva situació definitiva en obra.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EE51XX99

Num.
1

m2

Text

part superior

3

coll

[C]

[D]

3,300
0,000
3,300

1,500

[E]

EEZGXX15

kg

2,500

EG2AXX23

m

TOTAL Fórmula

13,200

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a. S'inclou treballs de neteja de les canonades amb
gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.
AMIDAMENT DIRECTE

4

[F]

4,950 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#
8,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

1,000

Formació de conducto rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recubrimient exterior d'alumini i malla de refors i recubrimient
interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver de ISOVER o equivalent, muntat
sobre unitats VRV per conduir l'aire de ventilació fins l'exterior. S'inclou suportació especial.
Tipus

2

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

TOTAL Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

3

6,000

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
muntada sobre paraments
AMIDAMENT DIRECTE

6,000

EUR

AMIDAMENTS
5

EED5XZ33

Data: 11/06/21

u

Pàg.:

Safata de condensats d'acer inoxidable per unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, model LG ARUM120LTE5 o equivalent. Dimensions unitat exterior 96x74cm. Instal.lada

AMIDAMENT DIRECTE
6

EED5XZ34

u

1,000

Unitat exterior tipus bomba de calor per a RACK, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema
d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 6,6 kW, model LG S24ET.UL2 o equivalent, GAS R32,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motors DC Inverter, col.locada. Inclou posta en marxa del servei
tècnic del fabricant. Inclou la part proporcional de neteja dels circuits amb nitrogen i la prova de pressió dels
circuits frigorífics segons normativa vigent. Inclou el transport i els mitjans d'elevació necessaris de la unitat
exterior per la seva situació definitiva en obra. Inclou els soports per instal.lar la unitat exteror penjada del sostre.
AMIDAMENT DIRECTE

7

EEZGZZ15

kg

1,000

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32. S'inclou treballs de neteja de les canonades amb gas
nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

1

01
01
01
03
02

EEDDZY40

Num.
1

u

Text

0,600

PRESSUPOST 01
CA N'ANGLADA
CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ
UNITATS INTERIORS

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,8kW de potència tèrmica i 1,6kw de potència frigorífica, model LG
ARNU05GTRB4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410
A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades
frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.
Tipus

despatxos

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EEDDZY41

Num.

Text

1

bar

u

2,000

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,2kW de potència tèrmica i 2,8kw de potència frigorífica, model LG
ARNU09GTRB4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410
A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades
frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EEDDZY42

Num.
1

Text

zona de treball

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

4

1,000

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 4kW de potència tèrmica i 3,6kw de potència frigorífica, model LG
ARNU12GTRB4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410
A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades
frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.
Tipus

[C]

4,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

EEDDZY43

Num.
1
2

u

Text

4,000

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5kW de potència tèrmica i 4,5kw de potència frigorífica, model LG
ARNU15GTQB4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410
A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades
frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.
Tipus

bar
auditori

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
2,000

EEDEXX78

Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

1,000

EED9XX43

u

EED9XX70

u

EEDAXX48

u

EEDAXX49

u

EEDAZZ49

u

EP43X101

m

EP73X146

u

1,000

1,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a
velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda
(lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o
canal
AMIDAMENT DIRECTE

12

10,000

Placa de comunicacions PI-485 per integració unitat rack en el AC SMART, totalment instal.lada i en
funcionament.
LG, model PMNFP14A1o equivalent.
AMIDAMENT DIRECTE

11

4,000

Unitat de control tàctil model LG AC SMART V PACS5A000 o equivalent, controla 128 unitats interiors, amb
passarel.la BACNET integrada. Inclou dos ports per entrades digitals i dos ports per sortides digitals. Permet la
funció de monitorització d'energia i poden incloures els plànols de l'edifici, col.locada i programada i en
funcionament. Permet la integració horaria dels recuperadors i de la unitat del rack.
AMIDAMENT DIRECTE

10

3,000

Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG PREMTB001 o equivalent, color blanc, per
unitats interiors, col.locada, connectada i programada.
AMIDAMENT DIRECTE

9

1,000

Junta de derivació LG ARBLN03321 o equivalent per a sistema Multi V bomba de calor, col·locat.
AMIDAMENT DIRECTE

8

TOTAL Fórmula

Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Multi V bomba de calor, col·locat.
AMIDAMENT DIRECTE

7

[F]

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

3,000

Unitat interior de paret de tipus split amb ventilador centrífug per rack, amb 1 via de sortida d'aire, de 6,6kW de
potència frigorífica, model LG S24ET.NSK o equivalent amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R32 A, col.locada. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades
frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa en aquesta partida.
Tipus

RACK

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

5

35,000

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6A UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/21

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
13

EG2A5C61

m

2,000

Minicanal de PVC, de 7x12 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , ambsistema de fixació mecànica, muntada
sobre paraments
AMIDAMENT DIRECTE

14

EG31X146
Num.
1
2

m

Text

Tipus

bus
termostat

EG225715

[C]

[D]

[E]

0,000
75,000

m

1

m

EF5B44B1

m

EF5B54B1

m

EF5A62B1

m

EF5A73B1

m

EF5A83B1

m

65,000

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
42,000

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

6

22,000

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE
5

82,000

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE
4

40,000

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE
3

75,000

PRESSUPOST 01
CA N'ANGLADA
CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ
CANONADES FRIGORÍFIQUES

AMIDAMENT DIRECTE
2

TOTAL Fórmula

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

01
01
01
03
03

EF5B24B1

[F]

0,000 C#*D#*E#*F#
75,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

35,000

Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, apantallat, de 3 fils, de 1,5 mm² de secció per fil.
Totalment muntat, connexionat i provat.

TOTAL AMIDAMENT
15

6

6,000

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/21

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
7

EF5AXX01

m

10,000

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

8

EFQ3XX20

m

20,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 1/4´´ i 3/8´´ mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
AMIDAMENT DIRECTE

9

EFQ3XX21

m

104,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 1/2´´ i 5/8´´mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AMIDAMENT DIRECTE

10

EFQ3XX72

m

107,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 3/4´´ i 7/8´´ mm, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AMIDAMENT DIRECTE

11

EFQ3XX74

m

16,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 1 1/4 mm, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
AMIDAMENT DIRECTE

12

EG225715

m

20,000

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort
AMIDAMENT DIRECTE

13

EG31X145
Num.

Text

1

bus

m

[C]

[D]

[E]

140,000

01
01
01
03
04

ED11X142

m

[F]

TOTAL Fórmula

140,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

140,000

Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Tipus

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

7

140,000

PRESSUPOST 01
CA N'ANGLADA
CLIMATITZACIÓ
CLIMATITZACIÓ
SANEJAMENT

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de sifons en cada unitat
interior.
AMIDAMENT DIRECTE

5,000

EUR

AMIDAMENTS
2

ED11XY15

Data: 11/06/21

m

Pàg.:

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de connexió a unitat
interior i part proporcional de connexió a xarxa de sanejament existent.
AMIDAMENT DIRECTE

3

ED11XY30

m

25,000

Desguàs d'aparell amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 25 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de connexió a unitat interior i
part proporcional de connexió a xarxa de sanejament existent.
AMIDAMENT DIRECTE

4

EG2AYY22

m

70,000

Canal aïllant per a desaigues en zones que s'hagi de tapar amb canal model 73110-2 Unex o equivalent de
30x40 mm, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

5

EJ3ZXX81

u

2,000

Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC,
per aparell de climatització i recuperador
AMIDAMENT DIRECTE

6

ED11X143

m

15,000

Connexió a xarxa existent de tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 32 o 40 mm. Inclou tot el material necessari, accessori especial tipus T per la connexió al baixant
existent, .
AMIDAMENT DIRECTE

7

ED11X155

m

2,000

Bomba de condensats per a safata de recollida dels condensats de la unitat exterior ARUM120LTE5 des del
nivell de terra fins a sostre (alçada 4 mts)
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4
Titol 5

1

01
01
01
04
01

EEMHXX51

Num.
1

u

Text

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 864 m3/h a una
pressió estàtica de 250 Pa, de posició HORITZONTAL amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x200 W de
potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada
ventilador , sondes de temperatura per aire d'impulsió i per aire de retorn, presostat diferencial per la mesura de
la saturació dels filtres, connexió a sonda CO2. Marca TECNA model RCE-1200-SW-EC o equivalent, col.locat i
connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament (inclou safata de recollida de condensats), inclou
connexió amb tolva flexible o lones anti vibratories de PVC fins a 80ºC i 45-60-45mm, als quatre conductes
d'aire. Inclou suports de muntatge horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran 3 barres horitzontals
de 1.2mts amb 6 barres roscades de M8 i 6 tacs metàl.lics que garanteixin una força d'estirament de 160kgr/ud).
Muntatge interior edifici. Inclou filtre F7 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou comandament remot amb
panell tàctil LCD per regulació. Inclou programació i posta en marxa. S'inclou el transport i mitjans d'elevació per
instal.lació definitiva en obra.
Tipus

SALÓ D'ACTES O AUDITORI

EEMHXX60

u

1,000

PRESSUPOST 01
CA N'ANGLADA
CLIMATITZACIÓ
VENTILACIÓ
UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

8

1,000

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 1.035 m3/h a una
pressió estàtica de 100 Pa, de posició HORITZONTAL amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x200 W de
potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada
EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/21

Pàg.:

9

ventilador , sondes de temperatura per aire d'impulsió i per aire de retorn, presostat diferencial per la mesura de
la saturació dels filtres, connexió a sonda CO2. Marca TECNA model RCE-1200-SW-EC o equivalent, col.locat
i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament (inclou safata de recollida de condensats), inclou
connexió amb tolva flexible o lones anti vibratories de PVC fins a 80ºC i 45-60-45mm, als quatre conductes
d'aire. Inclou suports de muntatge horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran 3 barres horitzontals
de 1.2mts amb 6 barres roscades de M8 i 6 tacs metàl.lics que garanteixin una força d'estirament de 160kgr/ud).
Muntatge interior edifici. Inclou filtre F8 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou comandament remot amb
panell tàctil LCD per regulació. Inclou programació i posta en marxa. S'inclou el transport i mitjans d'elevació per
instal.lació definitiva en obra.
Num.
1

Text

Tipus

ZONA DE TREBALL

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

EEMHXX61

Num.
1

u

Text

Tipus

ZONA BAR

EEMHXY51

[C]

[D]

[E]

1,000

u

EG31X146

EG225715

m

EG2A5F91

m

EG151512

m

120,000

120,000

Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment , ambsistema de fixació mecànica, muntada
sobre paraments

u

15,000

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

Obra
Capítol
Titol 3

3,000

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

AMIDAMENT DIRECTE
8

1,000

Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, apantallat, de 3 fils, de 1,5 mm² de secció per fil.
Totalment muntat, connexionat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE
7

TOTAL Fórmula

Sonda de qualitat d'aire (sonda CO2) en conducte, amb accessoris de muntatge i connectada.

AMIDAMENT DIRECTE
6

[F]

1,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
5

1,000

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 464 m3/h a una
pressió estàtica de 150 Pa, de posició HORITZONTAL amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x125 W de
potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada
ventilador , sondes de temperatura per aire d'impulsió i per aire de retorn, presostat diferencial per la mesura de
la saturació dels filtres, connexió a sonda CO2. Marca TECNA model RCE-500-SW-EC o equivalent, col.locat i
connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament (inclou safata de recollida de condensats), inclou
connexió amb tolva flexible o lones anti vibratories de PVC fins a 80ºC i 45-60-45mm, als quatre conductes
d'aire. Inclou suports de muntatge horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran 3 barres horitzontals
de 1.0mts amb 6 barres roscades de M8 i 6 tacs metàl.lics que garanteixin una força d'estirament de 160kgr/ud).
Muntatge interior edifici. Inclou filtre F7 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou comandament remot amb
panell tàctil LCD per regulació. Inclou programació i posta en marxa. S'inclou el transport i mitjans d'elevació per
instal.lació definitiva en obra.

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

01
01
01

3,000

PRESSUPOST 01
CA N'ANGLADA
CLIMATITZACIÓ
EUR

AMIDAMENTS
Titol 4
Titol 5

1

Data: 11/06/21
04
02

EE5ZXZ71

m

Pàg.:

VENTILACIÓ
CONDUCTES I REIXES

Transició de tub circular a conducte rectangular o reixa de diferents tamanys per a connectar a conducte
recuperador. En el cas de les reixes s'inclou el plenum de realitzat amb concucte de la marca Climaver neto o
equivalent.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EE42Q412

m

13,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

3

EE42Q112

m

45,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

4

EE42Q822

m

10,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

5

EE42Q222

m

65,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

6

EE42Q922

m

14,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

7

EE42QA22

m

27,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

8

EE42QC22

m

47,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

9

EE42YY22
Num.
1
2

m

Text

62,000

Plenum per a conductes d'entrada i sortida d'aire ventilació agrupant els tres conductes dels tres recuperadors
en la zona de façana. Realitzat amb conducte Marca Climaver neto o equivalent.
Tipus

conductes entrada d'aire
conductes sortida d'aire

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

EEK1AA67

Num.
1

Text

sala d'actes

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

10

2,000

Reixeta d'impulsió o extracció, de doble deflexió d'aletes orientables individualment i paral.leles a la cota major
per instal.lar en obra, d'alumini pintat blanc, amb comporta de regulació, de 400x250 mm, model MADEL
CTM-SP+M9010 o equivalent, i fixada a paret d'obra.
Tipus

[C]

4,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/06/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
11

EEK1BB67

Num.
1

u

4,000

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes orientables individualment i paral.leles a la cota major per
instal.lar en pared d'obra, d'alumini pintat blanc, de 400x400 mm, model MADEL AMT-SP+M9010 o equivalent, i
fixada a paret d'obra.

Text

Tipus

zona de treball

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EEK1BB68

Num.
1

u

1,000

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes orientables individualment i paral.leles a la cota major per
instal.lar en placa cel ras, d'alumini pintat blanc, de 200x100 mm, model MADEL AMT-SP+M9010 o equivalent, i
fixada a placa cel ras.

Text

Tipus

zona de treball

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

EEK1BB70

Num.
1
2

u

3,000

Reixeta d'aletes corbes orientables individualment d'impulsió, per instal.lar en cel ras, d'alumini pintat blanc, de
595x333 (562x300 interiors) mm amb comporta de regulació, model MADEL AMT-ACO-SP+M9010 o
equivalent, i instal.lada en cel ras.

Text

Tipus

zona de treball
zona bar

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
2,000

EEK1BB69
Num.
1

u

3,000

Boca de d'extracció d'acer galvanitzat amb coll de muntatge RAL 9010 de diàmetre 125mm, model MADEL
BWC-N 125 M9010 o equivalent, i fixada a placa cel ras.

Text

Tipus

zona lavabos

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

EE61XX02

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8

m2

3,000

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb
una conductivitat tèrmica <=0,034 W/mK, resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini incombustible,
muntat exteriorment recobrint tots els conductes de ventilació, excepte els trams des de façana fins a
recuperador.

Text

Tipus

300
250
225
200
275
150
125
El tram recuperador-exterior no cal
aillar

[C]

[D]

1,000
0,780
0,706
0,620
0,880
0,500
0,310

62,000
3,000
14,000
50,000
47,000
10,000
45,000

[E]

01

[F]

TOTAL Fórmula

62,000
2,340
9,884
31,000
41,360
5,000
13,950

TOTAL AMIDAMENT

Obra

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

11

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

165,534

PRESSUPOST 01
EUR

AMIDAMENTS
Capítol
Titol 3

1

Data: 11/06/21
01
02

EY01X111

m

Pàg.:

12

CA N'ANGLADA
PARTIDES D'OBRA

Ajudes de paleta a industrial electricista, calefactor i frigorista per realització dels passos de canals i la resta
d'instal.lacions i treballs indicats en el projecte o no, però que siguin necessaris per la realització i correcte
funcionament de la instal.lació.
S'inclou la reparació i pintat dels paraments en el suposit que els forats oberts no quedin tapats per la propia
safata i la resta d'elements. Per tant s'ha de tenir la precaució de no malmetre el parament en el moment d'obrir
el forat.
Inclou la part proporcional de bastida homologada o elevador per poder realitzar els treballs. etc.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
03

EY02XXZ2

u

1,000

PRESSUPOST 01
CA N'ANGLADA
LEGALITZACIONS

Un cop finalitzada obra. Realització d'un inventari de la instal.lació de l'edifici , format per:
* Llistat de tots els elements que conformen la instal.lació , indicant marca, model, referències, potències,
diàmetres i qualsevol altre característica definitòria de l'equip o accessori. El llistat es realitzarà amb programa
informàtic a decidir per el Titular (excell, acces, TCQ...).
* Planòls AS-Built de tots els elements que conformen la instal.lació, indicant característiques definitòries dels
elements i accessoris.
* Entrega de manuals i informació tècnica dels equips i accessoris. Realització d'un dossier amb aquesta
documentació.
Aquest inventari serà propietat del Titular i es podrà fer servir en futures licitacions d'obres.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EY02XZZ1

u

1,000

Projecte de legalització de la instal.lació RITE, entrega de tots els certificats de les instal.lació.
S'inclou el pagament de les taxes i la inscripció en el canal empresa de la instal.lació Rite.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/21

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

01

CLIMATITZACIÓ

Titol 4

02

ELECTRCITAT

Titol 5

02

QUADRES

Titol 6

05

AMPLIACIÓ QUADRE

1 EG415A5D

2 EG415A5B

3 EG42439H

u

u

u

Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 66)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 65)
Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.3A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DI
N

Pàg.:

1

20,24

1,000

20,24

19,77

3,000

59,31

95,32

3,000

285,96

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 67)
TOTAL

Titol 6

01.01.01.02.02.05

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

01

CLIMATITZACIÓ

Titol 4

02

ELECTRCITAT

Titol 5

03

CANALITZACIONS I CONDUCTORS

Titol 6

01

INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ

1 EG312336

2 EG151512

3 EG225715

4 EG2AYY23

m

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

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 59)
Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

m

m

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 52)
Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 53)
Canal aïllant model 73110-2 Unex o equivalent de 30x40 mm,
muntada superficialment

365,51

1,77

45,000

79,65

13,07

3,000

39,21

1,20

10,000

12,00

6,90

5,000

34,50

Canal aïllant model 73110-2 Unex o equivalent de 30x40 mm,
EUR

PRESSUPOST

Data: 11/06/21

Pàg.:

2

muntada superficialment (P - 58)
TOTAL

Titol 6

01.01.01.02.03.01

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

01

CLIMATITZACIÓ

Titol 4

02

ELECTRCITAT

Titol 5

03

CANALITZACIONS I CONDUCTORS

Titol 6

02

INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

1 EG312656

2 EG312336

3 EG151512

4 EG225715

5 EG312356

6 EG312626

7 EG2AYY23

165,36

m

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

5,26

0,000

0,00

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 62)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata

1,77

0,000

0,00

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 59)
Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

13,07

0,000

0,00

1,20

0,000

0,00

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 53)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata

3,87

25,000

96,75

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 60)
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x1,5mm2,col.canal/safata

1,86

30,000

55,80

6,90

6,000

41,40

m

m

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 52)
Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 61)
Canal aïllant model 73110-2 Unex o equivalent de 30x40 mm,
muntada superficialment
Canal aïllant model 73110-2 Unex o equivalent de 30x40 mm,
muntada superficialment (P - 58)

TOTAL

Titol 6

01.01.01.02.03.02

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

01

CLIMATITZACIÓ

Titol 4

03

CLIMATITZACIÓ

Titol 5

01

UNITATS EXTERIORS

193,95

EUR

PRESSUPOST

1 EED5XZ32

2 EE51XX99

3 EEZGXX15

4 EG2AXX23

5 EED5XZ33

6 EED5XZ34

7 EEZGZZ15

Data: 11/06/21

u

Unitat exterior tipus bomba de calor ARUM 120LTE5 o equivalent

Pàg.:

3

5.985,73

1,000

5.985,73

m2

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, sense recuperació de calor, possibilitat
de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 33,6
kW i potència calorífica de 37,8kw, model LG ARUM120LTE5 o
equivalent, elevada eficiència estacional determinada segons la norma
UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC
Inverter, col.locada. Inclou posta en marxa del servei tècnic del
fabricant. Inclou la part proporcional de neteja dels circuits amb
nitrogen i la prova de pressió dels circuits frigorífics segons normativa
vigent. Inclou el transport i els mitjans d'elevació necessaris de la
unitat exterior per la seva situació definitiva en obra. (P - 17)
Formació conducte ventilació VRV

27,94

13,200

368,81

kg

Formació de conducto rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recubrimient exterior d'alumini i malla de refors
i recubrimient interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie
Conductes Climaver de ISOVER o equivalent, muntat sobre unitats
VRV per conduir l'aire de ventilació fins l'exterior. S'inclou suportació
especial. (P - 14)
Càrrega gas R-410a

53,87

6,000

323,22

33,21

6,000

199,26

174,11

1,000

174,11

u

Safata de condensats d'acer inoxidable per unitat exterior tipus bomba
de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, model LG
ARUM120LTE5 o equivalent. Dimensions unitat exterior 96x74cm.
Instal.lada
(P - 18)
Unitat exterior RACK model S24ET.UL2 6.6KW o equivalent

388,43

1,000

388,43

kg

Unitat exterior tipus bomba de calor per a RACK, d'accionament
elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 6,6 kW, model LG S24ET.UL2 o equivalent,
GAS R32, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motors DC
Inverter, col.locada. Inclou posta en marxa del servei tècnic del
fabricant. Inclou la part proporcional de neteja dels circuits amb
nitrogen i la prova de pressió dels circuits frigorífics segons normativa
vigent. Inclou el transport i els mitjans d'elevació necessaris de la
unitat exterior per la seva situació definitiva en obra. Inclou els soports
per instal.lar la unitat exteror penjada del sostre. (P - 19)
Càrrega gas R-32

48,87

0,600

29,32

m

u

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a. S'inclou
treballs de neteja de les canonades amb gas nitrògen. S'inclou la
prova de pressió segons normativa vigent. (P - 39)
Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 mm,
amb 1 compartiment, de color blan
Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 mm,
amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments (P - 56)
Safata de condensats per unitat exterior tipus bomba de calor
ARUM 120LTE5 o equivalent

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32. S'inclou
treballs de neteja de les canonades amb gas nitrògen. S'inclou la
prova de pressió segons normativa vigent. (P - 40)
TOTAL

Titol 5

01.01.01.03.01

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

01

CLIMATITZACIÓ

Titol 4

03

CLIMATITZACIÓ

7.468,88

EUR

PRESSUPOST
Titol 5

1 EEDDZY40

2 EEDDZY41

3 EEDDZY42

4 EEDDZY43

5 EEDEXX78

6 EED9XX43

7 EED9XX70

8 EEDAXX48

Data: 11/06/21
02

u

u

u

u

u

u

u

u

Pàg.:

4

UNITATS INTERIORS

Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU05GTRB4 o
equivalent
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per
a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida
d'aire, de 1,8kW de potència tèrmica i 1,6kw de potència frigorífica,
model LG ARNU05GTRB4 o equivalentamb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada.
Inclou panell frontal 60x60 a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a
sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb
bomba de condensats inclosa. (P - 25)
Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU09GTRB4 o
equivalent
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per
a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida
d'aire, de 3,2kW de potència tèrmica i 2,8kw de potència frigorífica,
model LG ARNU09GTRB4 o equivalentamb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada.
Inclou panell frontal 60x60 a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a
sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb
bomba de condensats inclosa. (P - 26)
Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU12GTRB4 o
equivalent
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per
a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida
d'aire, de 4kW de potència tèrmica i 3,6kw de potència frigorífica,
model LG ARNU12GTRB4 o equivalentamb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada.
Inclou panell frontal 60x60 a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a
sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb
bomba de condensats inclosa. (P - 27)
Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU15GTQB4 o
equivalent
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per
a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida
d'aire, de 5kW de potència tèrmica i 4,5kw de potència frigorífica,
model LG ARNU15GTQB4 o equivalentamb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada.
Inclou panell frontal 60x60 a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a
sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb
bomba de condensats inclosa. (P - 28)
Unitat interior de paret de tipus split per RACK S24ET.NSK o
equivalent
Unitat interior de paret de tipus split amb ventilador centrífug per rack,
amb 1 via de sortida d'aire, de 6,6kW de potència frigorífica, model LG
S24ET.NSK o equivalent amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R32 A, col.locada. Totalment instal.lat i
connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de
senyal. Amb bomba de condensats inclosa en aquesta partida. (P - 29)
Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema
Multi V bomba de calor, col·locat.
Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Multi V
bomba de calor, col·locat. (P - 20)
Junta de derivació LG ARBLN03321 o equivalent per a sistema
Multi V bomba de calor, col·locat.
Junta de derivació LG ARBLN03321 o equivalent per a sistema Multi V
bomba de calor, col·locat. (P - 21)
Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG
PREMTB001 o equivalent, color blanc,

746,86

2,000

1.493,72

784,86

1,000

784,86

806,86

4,000

3.227,44

864,86

3,000

2.594,58

436,97

1,000

436,97

76,11

3,000

228,33

95,71

4,000

382,84

84,11

10,000

841,10

Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG
EUR

PRESSUPOST

9 EEDAXX49

10 EEDAZZ49

11 EP43X101

12 EP73X146

13 EG2A5C61

14 EG31X146

15 EG225715

u

u

m

u

m

m

m

Data: 11/06/21

PREMTB001 o equivalent, color blanc, per unitats interiors, col.locada,
connectada i programada. (P - 22)
Unitat de control tàctil model LG AC SMART V PACS5A000 o
equivalent, controla 128 unitats interiors
Unitat de control tàctil model LG AC SMART V PACS5A000 o
equivalent, controla 128 unitats interiors, amb passarel.la BACNET
integrada. Inclou dos ports per entrades digitals i dos ports per sortides
digitals. Permet la funció de monitorització d'energia i poden incloures
els plànols de l'edifici, col.locada i programada i en funcionament.
Permet la integració horaria dels recuperadors i de la unitat del rack.
(P - 23)
Placa de comunicacions per integració unitat rack en el AC
SMART
Placa de comunicacions PI-485 per integració unitat rack en el AC
SMART, totalment instal.lada i en funcionament.
LG, model PMNFP14A1o equivalent. (P - 24)
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6A UTPper treballar
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velocitat de 10Gbps,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o
canal (P - 69)
Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6A UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor (P - 70)
Minicanal PVC,7x12mm,1tapa,amb1
compartiment,sist.fixac.mec.,munt.s/paraments
Minicanal de PVC, de 7x12 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment ,
ambsistema de fixació mecànica, muntada sobre paraments (P - 54)
Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions,
apantallat, de 3 fils, de 1,5 mm² de s
Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions,
apantallat, de 3 fils, de 1,5 mm² de secció per fil. Totalment muntat,
connexionat i provat. (P - 64)
Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Pàg.:

5

1.564,97

1,000

1.564,97

99,11

1,000

99,11

1,57

35,000

54,95

16,30

2,000

32,60

4,33

35,000

151,55

1,97

75,000

147,75

1,20

40,000

48,00

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 53)
TOTAL

Titol 5

01.01.01.03.02

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

01

CLIMATITZACIÓ

Titol 4

03

CLIMATITZACIÓ

Titol 5

03

CANONADES FRIGORÍFIQUES

1 EF5B24B1

m

Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitjà i
col·locat superf.

12.088,77

6,95

82,000

569,90

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
EUR

PRESSUPOST

2 EF5B44B1

3 EF5B54B1

4 EF5A62B1

5 EF5A73B1

6 EF5A83B1

7 EF5AXX01

8 EFQ3XX20

9 EFQ3XX21

10 EFQ3XX72

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Data: 11/06/21

soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 45)
Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitjà i
col·locat superf.
Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 46)
Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitjà i
col·locat superf.
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 47)
Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb
soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 41)
Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb
soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 42)
Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb
soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 43)
Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/4´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb
soldadura forta (T>450ºC)amb grau de di
Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 44)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,1/4´´ i 3/8´´mm,g=19mm,factor
dif.vapor>=5000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 1/4´´ i 3/8´´ mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà. (P - 48)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,1/2´´i 5/8´´mm,g=19mm,factor
dif.vapor>=5000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 1/2´´ i 5/8´´mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 49)
Aïllament tèrmic escum.elastom. 3/4´´ i 7/8´´ mm,g=20mm,factor
dif.vapor>=5000superf.mitj

Pàg.:

6

8,48

22,000

186,56

9,17

65,000

596,05

9,82

42,000

412,44

20,72

6,000

124,32

23,65

10,000

236,50

31,11

20,000

622,20

5,65

104,000

587,60

6,79

107,000

726,53

7,10

16,000

113,60

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 3/4´´ i 7/8´´ mm, de 20 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 50)

EUR

PRESSUPOST
11 EFQ3XX74

12 EG225715

13 EG31X145

m

m

m

Data: 11/06/21
Aïllament tèrmic escum.elastom., 1´´1/4 mm,g=20mm,factor
dif.vapor>=5000superf.mitj
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 1 1/4 mm, de 20 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 51)
Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 53)
Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions,
apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de s

Pàg.:

7

9,22

20,000

184,40

1,20

140,000

168,00

1,97

140,000

275,80

Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions,
apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil. Totalment muntat,
connexionat i provat. (P - 63)
TOTAL

Titol 5

01.01.01.03.03

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

01

CLIMATITZACIÓ

Titol 4

03

CLIMATITZACIÓ

Titol 5

04

SANEJAMENT

1 ED11X142

2 ED11XY15

3 ED11XY30

4 EG2AYY22

5 EJ3ZXX81

6 ED11X143

m

15,17

5,000

75,85

14,86

25,000

371,50

13,32

70,000

932,40

6,90

2,000

13,80

u

Canal aïllant per a desaigues en zones que s'hagi de tapar amb canal
model 73110-2 Unex o equivalent de 30x40 mm, muntada
superficialment (P - 57)
Sifó registrable PVC,D=32mm, per unitat clima i ventilació

7,93

15,000

118,95

m

Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC, de
diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC, per aparell de
climatització i recuperador (P - 68)
Connexió a xarxa existent

19,93

2,000

39,86

m

m

m

Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació
B,DN=40mm

4.803,90

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de sifons en cada
unitat interior. (P - 1)
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació
B,DN=32mm
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de
connexió a unitat interior i part proporcional de connexió a xarxa de
sanejament existent. (P - 4)
Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació
B,DN=25mm
Desguàs d'aparell amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 25 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de
connexió a unitat interior i part proporcional de connexió a xarxa de
sanejament existent. (P - 5)
Canal aïllant per a desaigues en zones que s'hagi de tapar
30x40mm

Connexió a xarxa existent de tub de PVC de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 o 40 mm.
EUR

PRESSUPOST

7 ED11X155

m

Data: 11/06/21

Inclou tot el material necessari, accessori especial tipus T per la
connexió al baixant existent, . (P - 2)
Bomba de condensats per a safata de recollida de ARUM120LTE5

158,93

Pàg.:

1,000

8

158,93

Bomba de condensats per a safata de recollida dels condensats de la
unitat exterior ARUM120LTE5 des del nivell de terra fins a sostre
(alçada 4 mts) (P - 3)
TOTAL

Titol 5

01.01.01.03.04

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

01

CLIMATITZACIÓ

Titol 4

04

VENTILACIÓ

Titol 5

01

UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE

1 EEMHXX51

2 EEMHXX60

3 EEMHXX61

u

u

u

Recuperador de calor amb un cabal de 864 m3/h a una pressió
estàtica de 250 Pa
Recuperador de calor amb intercanviador de calor de fluxe creuat
d'alumini, amb un cabal de 864 m3/h a una pressió estàtica de 250 Pa,
de posició HORITZONTAL amb alimentació monofàsica de 240 V i
2x200 W de potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC
ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada ventilador ,
sondes de temperatura per aire d'impulsió i per aire de retorn,
presostat diferencial per la mesura de la saturació dels filtres,
connexió a sonda CO2. Marca TECNA model RCE-1200-SW-EC o
equivalent, col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de
sanejament (inclou safata de recollida de condensats), inclou connexió
amb tolva flexible o lones anti vibratories de PVC fins a 80ºC i
45-60-45mm, als quatre conductes d'aire. Inclou suports de muntatge
horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran 3 barres
horitzontals de 1.2mts amb 6 barres roscades de M8 i 6 tacs metàl.lics
que garanteixin una força d'estirament de 160kgr/ud). Muntatge
interior edifici. Inclou filtre F7 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou
comandament remot amb panell tàctil LCD per regulació. Inclou
programació i posta en marxa. S'inclou el transport i mitjans d'elevació
per instal.lació definitiva en obra. (P - 35)
Recuperador de calor amb un cabal de 1.035 m3/h a una pressió
estàtica de 100 Pa
Recuperador de calor amb intercanviador de calor de fluxe creuat
d'alumini, amb un cabal de 1.035 m3/h a una pressió estàtica de 100
Pa, de posició HORITZONTAL amb alimentació monofàsica de 240 V i
2x200 W de potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC
ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada ventilador ,
sondes de temperatura per aire d'impulsió i per aire de retorn,
presostat diferencial per la mesura de la saturació dels filtres,
connexió a sonda CO2. Marca TECNA model RCE-1200-SW-EC o
equivalent, col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de
sanejament (inclou safata de recollida de condensats), inclou connexió
amb tolva flexible o lones anti vibratories de PVC fins a 80ºC i
45-60-45mm, als quatre conductes d'aire. Inclou suports de muntatge
horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran 3 barres
horitzontals de 1.2mts amb 6 barres roscades de M8 i 6 tacs metàl.lics
que garanteixin una força d'estirament de 160kgr/ud). Muntatge
interior edifici. Inclou filtre F8 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou
comandament remot amb panell tàctil LCD per regulació. Inclou
programació i posta en marxa. S'inclou el transport i mitjans d'elevació
per instal.lació definitiva en obra. (P - 36)
Recuperador de calor amb un cabal de 464 m3/h a una pressió
estàtica de 150 Pa

1.711,29

2.284,73

1,000

2.284,73

2.335,73

1,000

2.335,73

1.675,73

1,000

1.675,73

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de fluxe creuat
d'alumini, amb un cabal de 464 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa,
EUR

PRESSUPOST

4 EEMHXY51

5 EG31X146

6 EG225715

7 EG2A5F91

8 EG151512

u

m

m

m

u

Data: 11/06/21

de posició HORITZONTAL amb alimentació monofàsica de 240 V i
2x125 W de potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC
ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada ventilador ,
sondes de temperatura per aire d'impulsió i per aire de retorn,
presostat diferencial per la mesura de la saturació dels filtres,
connexió a sonda CO2. Marca TECNA model RCE-500-SW-EC o
equivalent, col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de
sanejament (inclou safata de recollida de condensats), inclou connexió
amb tolva flexible o lones anti vibratories de PVC fins a 80ºC i
45-60-45mm, als quatre conductes d'aire. Inclou suports de muntatge
horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran 3 barres
horitzontals de 1.0mts amb 6 barres roscades de M8 i 6 tacs metàl.lics
que garanteixin una força d'estirament de 160kgr/ud). Muntatge
interior edifici. Inclou filtre F7 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou
comandament remot amb panell tàctil LCD per regulació. Inclou
programació i posta en marxa. S'inclou el transport i mitjans d'elevació
per instal.lació definitiva en obra. (P - 37)
Sonda de qualitat d'aire (sonda CO2) en conducte, amb
accessoris de muntatge i connectada.
Sonda de qualitat d'aire (sonda CO2) en conducte, amb accessoris de
muntatge i connectada. (P - 38)
Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions,
apantallat, de 3 fils, de 1,5 mm² de s
Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions,
apantallat, de 3 fils, de 1,5 mm² de secció per fil. Totalment muntat,
connexionat i provat. (P - 64)
Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 53)
Minicanal PVC,10x16mm,1tapa,amb1
compartiment,sist.fixac.mec.,munt.s/paraments
Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment ,
ambsistema de fixació mecànica, muntada sobre paraments (P - 55)
Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Pàg.:

9

292,22

3,000

876,66

1,97

120,000

236,40

1,20

120,000

144,00

4,51

15,000

67,65

13,07

3,000

39,21

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 52)
TOTAL

Titol 5

01.01.01.04.01

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

01

CLIMATITZACIÓ

Titol 4

04

VENTILACIÓ

Titol 5

02

CONDUCTES I REIXES

1 EE5ZXZ71

2 EE42Q412

m

m

Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres per
a connectar a recuperador
Transició de tub circular a conducte rectangular o reixa de diferents
tamanys per a connectar a conducte recuperador. En el cas de les
reixes s'inclou el plenum de realitzat amb concucte de la marca
Climaver neto o equivalent. (P - 15)
Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.

7.660,11

52,98

13,000

688,74

14,12

45,000

635,40

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 8)
EUR

PRESSUPOST
3 EE42Q112

4 EE42Q822

5 EE42Q222

6 EE42Q922

7 EE42QA22

8 EE42QC22

9 EE42YY22

10 EEK1AA67

11 EEK1BB67

12 EEK1BB68

13 EEK1BB70

14 EEK1BB69

m

Data: 11/06/21

10

14,47

10,000

144,70

16,58

65,000

1.077,70

17,46

14,000

244,44

32,40

27,000

874,80

33,37

47,000

1.568,39

33,79

62,000

2.094,98

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat
superficialment (P - 12)
Plenum per a entrada i sortida de ventilació

96,42

2,000

192,84

u

Plenum per a conductes d'entrada i sortida d'aire ventilació agrupant
els tres conductes dels tres recuperadors en la zona de façana.
Realitzat amb conducte Marca Climaver neto o equivalent. (P - 13)
Reixeta d'impulsió de doble deflexió, 400x250mm

51,71

4,000

206,84

51,71

1,000

51,71

28,21

3,000

84,63

u

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes orientables
individualment i paral.leles a la cota major per instal.lar en placa cel
ras, d'alumini pintat blanc, de 200x100 mm, model MADEL
AMT-SP+M9010 o equivalent, i fixada a placa cel ras. (P - 32)
Reixeta d'impulsió d'aletes corbes 595x333mm

66,71

3,000

200,13

u

Reixeta d'aletes corbes orientables individualment d'impulsió, per
instal.lar en cel ras, d'alumini pintat blanc, de 595x333 (562x300
interiors) mm amb comporta de regulació, model MADEL
AMT-ACO-SP+M9010 o equivalent, i instal.lada en cel ras. (P - 34)
Boca circular BWC-N o equivalent

17,55

3,000

52,65

m

m

m

m

m

u

u

Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.

Pàg.:

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment (P - 6)
Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm,munt.superf.
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat
superficialment (P - 9)
Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=225mm,g=0,6mm,munt.superf.
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat
superficialment (P - 7)
Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=250mm,g=0,6mm,munt.superf.
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat
superficialment (P - 10)
Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=275mm,g=0,6mm,munt.superf.
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat
superficialment (P - 11)
Conducte helicoïdal circ. de planxa
ac.galv.,D=300mm,g=0,6mm,munt.superf.

Reixeta d'impulsió o extracció, de doble deflexió d'aletes orientables
individualment i paral.leles a la cota major per instal.lar en obra,
d'alumini pintat blanc, amb comporta de regulació, de 400x250 mm,
model MADEL CTM-SP+M9010 o equivalent, i fixada a paret d'obra.
(P - 30)
Reixeta d'impulsió de simple deflexió, d'una filera d'aletes
400x400mm
Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes orientables
individualment i paral.leles a la cota major per instal.lar en pared
d'obra, d'alumini pintat blanc, de 400x400 mm, model MADEL
AMT-SP+M9010 o equivalent, i fixada a paret d'obra. (P - 31)
Reixeta d'impulsió de simple deflexió, d'una filera d'aletes
200x100mm

Boca de d'extracció d'acer galvanitzat amb coll de muntatge RAL 9010
de diàmetre 125mm, model MADEL BWC-N 125 M9010 o equivalent, i
fixada a placa cel ras. (P - 33)
EUR

PRESSUPOST
15 EE61XX02

m2

Data: 11/06/21
Aïllament conductes manta
MW,g=25mm,conduct.tèrm.>=0,034W/mK,al.incomb.,exterior

12,26

Pàg.:
165,534

11

2.029,45

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat
tèrmica <=0,034 W/mK, resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb
alumini incombustible, muntat exteriorment recobrint tots els conductes
de ventilació, excepte els trams des de façana fins a recuperador. (P 16)
TOTAL

Titol 5

01.01.01.04.02

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

02

PARTIDES D'OBRA

1 EY01X111

m

Ajudes de paleta a industrial electricista, calefactor i frigorista

10.147,40

428,17

1,000

428,17

Ajudes de paleta a industrial electricista, calefactor i frigorista per
realització dels passos de canals i la resta d'instal.lacions i treballs
indicats en el projecte o no, però que siguin necessaris per la
realització i correcte funcionament de la instal.lació.
S'inclou la reparació i pintat dels paraments en el suposit que els
forats oberts no quedin tapats per la propia safata i la resta d'elements.
Per tant s'ha de tenir la precaució de no malmetre el parament en el
moment d'obrir el forat.
Inclou la part proporcional de bastida homologada o elevador per
poder realitzar els treballs. etc. (P - 71)
TOTAL

Titol 3

01.01.02

428,17

Obra

01

Pressupost 01

Capítol

01

CA N'ANGLADA

Titol 3

03

LEGALITZACIONS

1 EY02XXZ2

u

As built

125,00

1,000

125,00

350,00

1,000

350,00

Un cop finalitzada obra. Realització d'un inventari de la instal.lació de
l'edifici , format per:
* Llistat de tots els elements que conformen la instal.lació , indicant
marca, model, referències, potències, diàmetres i qualsevol altre
característica definitòria de l'equip o accessori. El llistat es realitzarà
amb programa informàtic a decidir per el Titular (excell, acces, TCQ...).
* Planòls AS-Built de tots els elements que conformen la instal.lació,
indicant característiques definitòries dels elements i accessoris.
* Entrega de manuals i informació tècnica dels equips i accessoris.
Realització d'un dossier amb aquesta documentació.

2 EY02XZZ1

u

Aquest inventari serà propietat del Titular i es podrà fer servir en
futures licitacions d'obres. (P - 72)
Projecte de legalització de la instal.lació, instal.lació RITE, entrega
de tots els certif
Projecte de legalització de la instal.lació RITE, entrega de tots els
certificats de les instal.lació.
S'inclou el pagament de les taxes i la inscripció en el canal empresa
de la instal.lació Rite. (P - 73)

EUR

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 3

Data: 11/06/21

01.01.03

Pàg.:

12

475,00

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/06/21

Pàg.:

1

NIVELL 5: Titol 5
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5
01.01.01.02.02
QUADRES
365,51
Titol 5

01.01.01.02.03

CANALITZACIONS I CONDUCTORS

359,31

Titol 4

01.01.01.02

ELECTRCITAT

724,82

Titol 5

01.01.01.03.01

UNITATS EXTERIORS

7.468,88

Titol 5

01.01.01.03.02

UNITATS INTERIORS

12.088,77

Titol 5

01.01.01.03.03

CANONADES FRIGORÍFIQUES

4.803,90

Titol 5

01.01.01.03.04

SANEJAMENT

1.711,29

Titol 4

01.01.01.03

CLIMATITZACIÓ

26.072,84

Titol 5

01.01.01.04.01

UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE

Titol 5

01.01.01.04.02

CONDUCTES I REIXES

10.147,40

7.660,11

Titol 4

01.01.01.04

VENTILACIÓ

17.807,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
44.605,17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4
01.01.01.02
ELECTRCITAT
724,82
Titol 4

01.01.01.03

CLIMATITZACIÓ

26.072,84

Titol 4

01.01.01.04

VENTILACIÓ

17.807,51

Titol 3

01.01.01

CLIMATITZACIÓ

44.605,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
44.605,17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3
01.01.01
CLIMATITZACIÓ
44.605,17
Titol 3

01.01.02

PARTIDES D'OBRA

Titol 3

01.01.03

LEGALITZACIONS

Capítol

01.01

CA N'ANGLADA

428,17
475,00
45.508,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45.508,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
CA N'ANGLADA
45.508,34
Obra

01

Pressupost 01

45.508,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45.508,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 01
45.508,34
45.508,34

euros

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

45.508,34

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 45.508,34..............................................................

5.916,08

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 45.508,34.................................................................

2.730,50

Subtotal

54.154,92

21 % IVA SOBRE 54.154,92.................................................................................................

11.372,53

€

65.527,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS )

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
CETIB 19.601
JOSEP PLANAS PENALVA

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/21

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0122000

h

Oficial 1a paleta

24,50 €

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

25,32 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

25,32 €

A012J000

h

Oficial 1a lampista

25,32 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

25,32 €

A012Q000

h

Oficial 1a frigorista

25,32 €

A013F000

h

Ajudant manyà

21,83 €

A013G000

h

Ajudant calefactor

21,72 €

A013H000

h

Ajudant electricista

21,72 €

A013J000

h

Ajudant lampista

21,72 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,75 €

A013Q000

h

Ajudant frigorista

21,72 €

A0140000

h

Manobre

20,46 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/21

Pàg.:

2

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B011X111

u

Matrial Ajudes de paleta a industrial electricista,
calefactor i frigorista

B0A71100

u

Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior

0,26 €

B0A71300

u

Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior

0,27 €

B0A71400

u

Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior

0,27 €

B0A71600

u

Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior

0,27 €

B0A71700

u

Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior

0,28 €

B0A71900

u

Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior

0,29 €

B0A71C00

u

Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior

0,31 €

BD13119B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

0,74 €

BD13129B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

0,94 €

BD13X143

u

Connexió a xarxa existent de tub de PVC de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 o 40 mm. Inclou tot el material
necessari, accessori especial tipus T per la connexió al
baixant existent, .

6,00 €

BD13X155

u

Bomba de condensats per a safata de recollida dels
condensats de la unitat exterior ARUM120LTE5 des del
nivell de terra fins a sostre (alçada 4 mts)

145,00 €

BD13XY30

u

Desguàs d'aparell amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de
connexió a unitat interior i part proporcional de
connexió a xarxa de sanejament existent.

1,00 €

BDW3B100

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm

0,70 €

BDW3B200

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

0,76 €

BDY3B100

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm

0,01 €

BDY3B200

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

0,01 €

BE42Q110

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

2,97 €

BE42Q220

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

5,49 €

BE42Q410

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

2,78 €

200,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BE42Q820

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

4,81 €

BE42Q920

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

5,91 €

BE42QA20

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

6,84 €

BE42QC20

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

7,23 €

BE42YY22

u

Plenum per a conductes d'entrada i sortida d'aire
ventilació agrupant els tres conductes dels tres
recuperadors en la zona de façana. Realitzat amb
conducte Marca Climaver neto o equivalent.

70,00 €

BE51XX10

m2

Formación de conducto rectangular de lana mineral de
vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm,
resistencia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con
recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y
recubrimiento interior de tejido de vidrio negro ref.
20300 de la serie Conductos Climaver de ISOVER o
equivalente, montado empotrado en el falso techo

15,52 €

BE5ZXZ71

u

Transició de tub circular a conducte rectangular o reixa
de diferents tamanys per a connectar a conducte
recuperador. En el cas de les reixes s'inclou el plenum
de realitzat amb concucte de la marca Climaver neto o
equivalent.

40,00 €

BE613CA0

m2

Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència
tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini incombustible

2,57 €

BED5XZ32

u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2
tubs, sense recuperació de calor, possibilitat de
funcionament amb calefacció contínua, potència
frigorífica de 33,6 kW i potència calorífica de 37,8kw,
model LG ARUM120LTE5 o equivalent, elevada
eficiència estacional determinada segons la norma
UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400
V, motors DC Inverter, col.locada. Inclou posta en
marxa del servei tècnic del fabricant. Inclou la part
proporcional de neteja dels circuits amb nitrogen i la
prova de pressió dels circuits frigorífics segons
normativa vigent. Inclou el transport i els mitjans
d'elevació necessaris de la unitat exterior per la seva
situació definitiva en obra.

5.600,00 €

BED5XZ33

u

Safata de condensats d'acer inoxidable per unitat
exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, model LG ARUM120LTE5 o
equivalent. Dimensions unitat exterior 96x74cm.
Instal.lada

150,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BED5XZ34

u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a RACK,
d'accionament elèctric, condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de
6,6 kW, model LG S24ET.UL2
o equivalent,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motors DC
Inverter, col.locada. Inclou posta en marxa del servei
tècnic del fabricant. Inclou la part proporcional de
neteja dels circuits amb nitrogen i la prova de pressió
dels circuits frigorífics segons normativa vigent. Inclou
el transport i els mitjans d'elevació necessaris de la
unitat exterior per la seva situació definitiva en obra.
Inclou els soports per instal.lar la unitat exteror penjada
del sostre.

292,00 €

BED9XX43

u

Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a
sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

52,00 €

BED9XX70

u

Junta de derivació LG ARBLN03321 o equivalent per a
sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

71,60 €

BEDAXX48

u

Unitat control remot per cable programable (termòstat)
model LG PREMTB001 o equivalent, color blanc, per
unitats interiors i recuperadors, col.locada, connectada
i programada.

60,00 €

BEDAXX49

u

Unitat de control tàctil model LG AC SMART V
PACS5A000 o equivalent, controla 128 unitats interiors,
amb passarel.la BACNET integrada. Inclou dos ports
per entrades digitals i dos ports per sortides digitals.
Permet la funció de monitorització d'energia i poden
incloures els plànols de l'edifici, col.locada i
programada i en funcionament.

1.348,00 €

BEDAZZ49

u

Placa de comunica per integració unitat rack en el AC
SMART, totalment instal.lada i en funcionament.

75,00 €

BEDDXY40

u

Bomba de condensats

25,00 €

BEDDZY40

u

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,8kW de
potència tèrmica i 1,6kw de potència frigorífica, model
LG ARNU05GTRB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.

554,00 €

BEDDZY41

u

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,2kW de
potència tèrmica i 2,8kw de potència frigorífica, model
LG ARNU09GTRB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.

592,00 €
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CODI
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DESCRIPCIÓ

PREU

BEDDZY42

u

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 4kW de
potència tèrmica i 3,6kw de potència frigorífica, model
LG ARNU12GTRB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.

614,00 €

BEDDZY43

u

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5kW de
potència tèrmica i 4,5kw de potència frigorífica, model
LG ARNU15GTQB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.

672,00 €

BEDEXX78

u

Unitat interior de paret de tipus split amb ventilador
centrífug per rack, amb 1 via de sortida d'aire, de
6,6kW de potència frigorífica, model LG S24ET.NSK o
equivalent amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R32 A, col.locada.
Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades
frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de
condensats inclosa en aquesta partida.

195,00 €

BEK1AA67

u

Reixeta d'impulsió o extracció, de doble deflexió
d'aletes orientables individualment i paral.leles a la cota
major per instal.lar en obra, d'alumini pintat blanc, amb
comporta de regulació, de 400x250 mm, model MADEL
CTM-SP+M9010 o equivalent, i fixada a paret d'obra.

35,00 €

BEK1BB67

u

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes
orientables individualment i paral.leles a la cota major
per instal.lar en pared d'obra, d'alumini pintat blanc, de
400x400 mm, model MADEL AMT-SP+M9010 o
equivalent, i fixada a paret d'obra.

35,00 €

BEK1BB68

u

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes
orientables individualment i paral.leles a la cota major
per instal.lar en placa cel ras, d'alumini pintat blanc, de
200x100 mm, model MADEL AMT-SP+M9010 o
equivalent, i fixada a placa cel ras.

11,50 €

BEK1BB69

u

Boca de d'extracció d'acer galvanitzat amb coll de
muntatge RAL 9010 de diàmetre 125mm, model
MADEL BWC-N 125 M9010 o equivalent, i fixada a
placa cel ras.

8,00 €

BEK1BB70

u

Reixeta d'aletes corbes orientables individualment
d'impulsió, per instal.lar en cel ras, d'alumini pintat
blanc, de 595x333 (562x300 interiors) mm amb
comporta
de
regulació,
model
MADEL
AMT-ACO-SP+M9010 o equivalent, i instal.lada en cel
ras.

50,00 €
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DESCRIPCIÓ

PREU

BEMHXX51

u

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de
fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 864 m3/h a una
pressió estàtica de 250 Pa, de posició HORITZONTAL
amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x200 W de
potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC
ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada
ventilador , sondes de temperatura per aire d'impulsió i
per aire de retorn, presostat diferencial per la mesura
de la saturació dels filtres, connexió a sonda CO2.
Marca TECNA model RCE-1200-SW-EC o equivalent,
col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i
de sanejament (inclou safata de recollida de
condensats), inclou connexió amb tolva flexible o lones
anti vibratories de PVC fins a 80ºC i 45-60-45mm, als
quatre conductes d'aire. Inclou suports de muntatge
horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran
3 barres horitzontals de 1.2mts amb 6 barres roscades
de M8 i 6 tacs metàl.lics que garanteixin una força
d'estirament de 160kgr/ud). Muntatge interior edifici.
Inclou filtre F7 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou
comandament remot amb panell tàctil LCD per
regulació. Inclou programació i posta en marxa.
S'inclou el transport i mitjans d'elevació per instal.lació
definitiva en obra.

1.899,00 €

BEMHXX60

U

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de
fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 1.035 m3/h a
una pressió estàtica de 100 Pa, de posició
HORITZONTAL amb alimentació monofàsica de 240 V
i 2x200 W de potència elèctrica total absorbida,
ventiladors EC ajustables amb senyal 0-10V
independent per a cada ventilador , sondes de
temperatura per aire d'impulsió i per aire de retorn,
presostat diferencial per la mesura de la saturació dels
filtres, connexió a sonda CO2. Marca TECNA model
RCE-1200-SW-EC o equivalent, col.locat i connectat a
instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament (inclou
safata de recollida de condensats), inclou connexió
amb tolva flexible o lones anti vibratories de PVC fins a
80ºC i 45-60-45mm, als quatre conductes d'aire. Inclou
suports de muntatge horitzontal a sostre i amortidors
(aquests suports seran 3 barres horitzontals de 1.2mts
amb 6 barres roscades de M8 i 6 tacs metàl.lics que
garanteixin una força d'estirament de 160kgr/ud).
Muntatge interior edifici. Inclou filtre F8 i prefiltre F6 i
filtre F6 a l'extracció. Inclou comandament remot amb
panell tàctil LCD per regulació. Inclou programació i
posta en marxa. S'inclou el transport i mitjans
d'elevació per instal.lació definitiva en obra.

1.950,00 €
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BEMHXX61

U

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de
fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 464 m3/h a una
pressió estàtica de 150 Pa, de posició HORITZONTAL
amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x125 W de
potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC
ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada
ventilador , sondes de temperatura per aire d'impulsió i
per aire de retorn, presostat diferencial per la mesura
de la saturació dels filtres, connexió a sonda CO2.
Marca TECNA model RCE-500-SW-EC o equivalent,
col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i
de sanejament (inclou safata de recollida de
condensats), inclou connexió amb tolva flexible o lones
anti vibratories de PVC fins a 80ºC i 45-60-45mm, als
quatre conductes d'aire. Inclou suports de muntatge
horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran
3 barres horitzontals de 1.0mts amb 6 barres roscades
de M8 i 6 tacs metàl.lics que garanteixin una força
d'estirament de 160kgr/ud). Muntatge interior edifici.
Inclou filtre F7 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou
comandament remot amb panell tàctil LCD per
regulació. Inclou programació i posta en marxa.
S'inclou el transport i mitjans d'elevació per instal.lació
definitiva en obra.

1.290,00 €

BEMHXY51

u

Sonda de qualitat d'aire (sonda CO2) en conducte, amb
accessoris de muntatge i connectada.

244,00 €

BEW44000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

5,25 €

BEW45001

u

Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

5,73 €

BEW48000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

6,44 €

BEW48001

u

Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm
de diàmetre

7,00 €

BEW49000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

7,57 €

BEW49001

u

Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm
de diàmetre

7,64 €

BEW49002

u

Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm
de diàmetre

7,71 €

BEW5B000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

5,23 €

BEY5B000

u

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

0,26 €

BEZGXX15

kg

Carrega de gas R410

30,00 €

BEZGZZ15

u

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus
R-32. S'inclou treballs de neteja de les canonades amb
gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons
normativa vigent.

25,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/21

Pàg.:
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BF5A6200

m

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

4,23 €

BF5A7300

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

14,36 €

BF5A8300

m

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

16,68 €

BF5AXX01

m

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

23,00 €

BF5B2200

m

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

0,89 €

BF5B4200

m

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,34 €

BF5B5200

m

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,81 €

BFQ3XX20

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 1/4´´ I
3/8´´ mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

1,66 €

BFQ3XX21

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 1/2´´ i
5/8´´mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2,31 €

BFQ3XX72

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 3/4´´ i
7/8´´ mm, de 20 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

2,62 €

BFQ3XX74

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 1 1/4 mm,
de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

3,76 €

BFW5A2B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,61 €

BFW5A4B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,60 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/21

Pàg.:
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BFW5A5B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,56 €

BFW5A6B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,98 €

BFW5A7B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,62 €

BFW5A8B0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,69 €

BFW5AAB0

u

Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

5,01 €

BFY5CK00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,46 €

BFY5CL00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,88 €

BFY5CN00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,97 €

BFY5CP00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

1,40 €

BFY5CQ00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

1,50 €

BFY5CR00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

1,75 €

BFY5CT00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

1,96 €

BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,13 €

BG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,73 €

BG225710

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,34 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/06/21
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG2A5C61

m

Minicanal de PVC, de 7x12 mm, d'1 tapa, amb 1
compartiment, amb sistema de fixació mecànica

0,39 €

BG2A5F91

m

Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1
compartiment, amb sistema de fixació mecànica

0,57 €

BG2AXX23

m

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
60x 300 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
muntada sobre paraments

28,00 €

BG2AYY22

m

Canal aïllant per a desaigues en zones que s'hagi de
tapar amb nal model 73110-2 Unex o equivalent de
30x40 mm, muntada superficialment

3,68 €

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,17 €

BG312350

m

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

2,30 €

BG312620

m

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

1,26 €

BG312650

m

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

3,66 €

BG31X145

m

Subministrament i instal·lació de cable bus de
comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de
secció per fil. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,00 €

BG415A5B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

9,80 €

BG415A5D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

10,27 €

BG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

81,54 €

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

0,32 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BGW2AB00

u

Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària entre 170 i 230 mm

0,44 €

BGW2DE00

u

Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica,
d'amplària fins a 16 mm

0,27 €

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,42 €

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,38 €

BJ3ZA7NG

u

Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de
PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de
PVC

1,69 €

BP43X101

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a
velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR,
col·locat sota tub o canal

0,85 €

BP7381J3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa

11,67 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 1

ED11X142

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró. Inclou part proporcional de sifons en cada
unitat interior.
Unitats

15,17 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360 /R x

25,32000 =

9,11520

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180 /R x

21,72000 =

3,90960

Subtotal...

13,02480

13,02480

Materials:
BD13129B

m

BDW3B200
BDY3B200

1,250

x

0,94000 =

1,17500

u

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

1,000

x

0,76000 =

0,76000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

1,000

x

0,01000 =

0,01000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,94500
1,50%

1,94500
0,19537

COST DIRECTE

15,16517

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 2

m

ED11X143

15,16517

Rend.: 1,000

Connexió a xarxa existent de tub de PVC de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 o 40 mm. Inclou tot el material
necessari, accessori especial tipus T per la connexió al
baixant existent, .
Unitats

19,93 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360 /R x

25,32000 =

9,11520

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180 /R x

21,72000 =

3,90960

Subtotal...

13,02480

13,02480

Materials:
BD13X143

u

BDW3B100
BDY3B100

1,000

x

6,00000 =

6,00000

u

Connexió a xarxa existent de tub de PVC de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 o 40 mm. Inclou tot el material
necessari, accessori especial tipus T per la connexió al
baixant existent, .
Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm

1,000

x

0,70000 =

0,70000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm

1,000

x

0,01000 =

0,01000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,71000
1,50%

COST DIRECTE

6,71000
0,19537
19,93017

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,93017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 3

ED11X155

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Bomba de condensats per a safata de recollida dels
condensats de la unitat exterior ARUM120LTE5 des del
nivell de terra fins a sostre (alçada 4 mts)

158,93 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360 /R x

25,32000 =

9,11520

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180 /R x

21,72000 =

3,90960

Subtotal...

13,02480

13,02480

Materials:
BD13X155

u

BDW3B100
BDY3B100

1,000

x

145,00000 =

145,00000

u

Bomba de condensats per a safata de recollida dels
condensats de la unitat exterior ARUM120LTE5 des del
nivell de terra fins a sostre (alçada 4 mts)
Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm

1,000

x

0,70000 =

0,70000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm

1,000

x

0,01000 =

0,01000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

145,71000
1,50%

145,71000
0,19537

COST DIRECTE

158,93017

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 4

m

ED11XY15

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,93017

Rend.: 1,000

14,86 €

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de
connexió a unitat interior i part proporcional de
connexió a xarxa de sanejament existent.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360 /R x

25,32000 =

9,11520

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180 /R x

21,72000 =

3,90960

Subtotal...

13,02480

13,02480

Materials:
BD13119B

m

BDW3B100
BDY3B100

1,250

x

0,74000 =

0,92500

u

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm

1,000

x

0,70000 =

0,70000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm

1,000

x

0,01000 =

0,01000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,63500
1,50%

COST DIRECTE

1,63500
0,19537
14,85517

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,85517

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 5

ED11XY30

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Desguàs d'aparell amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de
connexió a unitat interior i part proporcional de
connexió a xarxa de sanejament existent.
Unitats

13,32 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,220 /R x

25,32000 =

5,57040

A013J000

h

Ajudant lampista

0,270 /R x

21,72000 =

5,86440

Subtotal...

11,43480

11,43480

Materials:
BD13XY30

u

BDW3B100
BDY3B100

1,000

x

1,00000 =

1,00000

u

Desguàs d'aparell amb tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de
connexió a unitat interior i part proporcional de
connexió a xarxa de sanejament existent.
Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm

1,000

x

0,70000 =

0,70000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm

1,000

x

0,01000 =

0,01000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,71000
1,50%

1,71000
0,17152

COST DIRECTE

13,31632

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 6

m

EE42Q112

13,31632

Rend.: 1,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

14,47 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,200 /R x

21,72000 =

4,34400

Subtotal...

9,40800

9,40800

Materials:
BE42Q110

m

BEW45001

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

1,020

x

2,97000 =

3,02940

0,330

x

5,73000 =

1,89090

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,92030
1,50%

COST DIRECTE

4,92030
0,14112
14,46942

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,46942

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 7

EE42Q222

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

17,46 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,200 /R x

21,72000 =

4,34400

Subtotal...

9,40800

9,40800

Materials:
BE42Q220

m

BEW48001

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm
de diàmetre

1,020

x

5,49000 =

5,59980

0,330

x

7,00000 =

2,31000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,90980
1,50%

7,90980
0,14112

COST DIRECTE

17,45892

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

m

EE42Q412

17,45892

Rend.: 1,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Unitats

14,12 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,200 /R x

21,72000 =

4,34400

Subtotal...

9,40800

9,40800

Materials:
BE42Q410

m

BEW44000

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

1,020

x

2,78000 =

2,83560

0,330

x

5,25000 =

1,73250

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,56810
1,50%

4,56810
0,14112

COST DIRECTE

14,11722

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 9

m

EE42Q822

14,11722

Rend.: 1,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
Unitats

16,58 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013G000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant calefactor

PREU
21,72000 =

0,200 /R x

Subtotal...

4,34400
9,40800

9,40800

Materials:
BE42Q820

m

BEW48000

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

1,020

x

4,81000 =

4,90620

0,330

x

6,44000 =

2,12520

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,03140
1,50%

7,03140
0,14112

COST DIRECTE

16,58052

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 10

m

EE42Q922

16,58052

Rend.: 1,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

32,40 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Subtotal...

23,52000

23,52000

Materials:
BE42Q920

m

BEW49000

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

1,020

x

5,91000 =

6,02820

0,330

x

7,57000 =

2,49810

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,52630
1,50%

8,52630
0,35280

COST DIRECTE

32,39910

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 11

m

EE42QA22

32,39910

Rend.: 1,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

33,37 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Subtotal...

23,52000

Materials:
BE42QA20

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

1,020

x

6,84000 =

6,97680

23,52000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BEW49001

UA
u

DESCRIPCIÓ
Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm
de diàmetre

PREU
0,330

7,64000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,52120
9,49800

1,50%

9,49800
0,35280

COST DIRECTE

33,37080

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 12

m

EE42QC22

33,37080

Rend.: 1,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
Unitats

33,79 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Subtotal...

23,52000

23,52000

Materials:
BE42QC20

m

BEW49002

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm
de diàmetre

1,020

x

7,23000 =

7,37460

0,330

x

7,71000 =

2,54430

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,91890
1,50%

9,91890
0,35280

COST DIRECTE

33,79170

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 13

m

EE42YY22

33,79170

Rend.: 1,000

Plenum per a conductes d'entrada i sortida d'aire
ventilació agrupant els tres conductes dels tres
recuperadors en la zona de façana. Realitzat amb
conducte Marca Climaver neto o equivalent.
Unitats

96,42 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Subtotal...

23,52000

23,52000

Materials:
BE42YY22

u

BEW49002

u

Plenum per a conductes d'entrada i sortida d'aire
ventilació agrupant els tres conductes dels tres
recuperadors en la zona de façana. Realitzat amb
conducte Marca Climaver neto o equivalent.
Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm
de diàmetre

1,000

x

70,00000 =

70,00000

0,330

x

7,71000 =

2,54430

Subtotal...

72,54430

72,54430

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,35280

COST DIRECTE

96,41710

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 14

m2

EE51XX99

96,41710

Rend.: 1,000

Formació de conducto rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recubrimient exterior d'alumini i malla de refors i
recubrimient interior de teixit de vidre negre ref. 20300
de la serie Conductes Climaver de ISOVER o
equivalent, muntat sobre unitats VRV per conduir l'aire
de ventilació fins l'exterior. S'inclou suportació especial.
Unitats

27,94 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,200 /R x

21,72000 =

4,34400

Subtotal...

9,40800

9,40800

Materials:
BE51XX10

m2

BEW5B000

u

BEY5B000

u

Formación de conducto rectangular de lana mineral de
vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm,
resistencia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con
recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y
recubrimiento interior de tejido de vidrio negro ref.
20300 de la serie Conductos Climaver de ISOVER o
equivalente, montado empotrado en el falso techo
Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt
Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000

x

15,52000 =

15,52000

0,500

x

5,23000 =

2,61500

1,000

x

0,26000 =

0,26000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

18,39500
1,50%

18,39500
0,14112

COST DIRECTE

27,94412

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 15

m

EE5ZXZ71

27,94412

Rend.: 1,000

Transició de tub circular a conducte rectangular o reixa
de diferents tamanys per a connectar a conducte
recuperador. En el cas de les reixes s'inclou el plenum
de realitzat amb concucte de la marca Climaver neto o
equivalent.
Unitats

52,98 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

25,32000 =
Subtotal...

Materials:

12,66000
12,66000

12,66000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BE5ZXZ71

UA
u

DESCRIPCIÓ
Transició de tub circular a conducte rectangular o reixa
de diferents tamanys per a connectar a conducte
recuperador. En el cas de les reixes s'inclou el plenum
de realitzat amb concucte de la marca Climaver neto o
equivalent.

PREU
1,000

40,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

40,00000

40,00000
2,50%

40,00000
0,31650

COST DIRECTE

52,97650

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 16

m2

EE61XX02

52,97650

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/mK,
resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini
incombustible, muntat exteriorment recobrint tots els
conductes de ventilació, excepte els trams des de
façana fins a recuperador.
Unitats

12,26 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

Ajudant calefactor

0,200 /R x

21,72000 =

4,34400

Subtotal...

9,40800

9,40800

Materials:
BE613CA0

m2

Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència
tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini incombustible

1,020

2,57000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,62140

2,62140
2,50%

COST DIRECTE

2,62140
0,23520
12,26460

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,26460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

20

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 17

EED5XZ32

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2
tubs, sense recuperació de calor, possibilitat de
funcionament amb calefacció contínua, potència
frigorífica de 33,6 kW i potència calorífica de 37,8kw,
model LG ARUM120LTE5 o equivalent, elevada
eficiència estacional determinada segons la norma
UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400
V, motors DC Inverter, col.locada. Inclou posta en
marxa del servei tècnic del fabricant. Inclou la part
proporcional de neteja dels circuits amb nitrogen i la
prova de pressió dels circuits frigorífics segons
normativa vigent. Inclou el transport i els mitjans
d'elevació necessaris de la unitat exterior per la seva
situació definitiva en obra.
Unitats

5.985,73 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012Q000

h

Oficial 1a frigorista

8,000 /R x

25,32000 =

202,56000

A013Q000

h

Ajudant frigorista

8,000 /R x

21,72000 =

173,76000

Subtotal...

376,32000

376,32000

Materials:
BED5XZ32

u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2
tubs, sense recuperació de calor, possibilitat de
funcionament amb calefacció contínua, potència
frigorífica de 33,6 kW i potència calorífica de 37,8kw,
model LG ARUM120LTE5 o equivalent, elevada
eficiència estacional determinada segons la norma
UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400
V, motors DC Inverter, col.locada. Inclou posta en
marxa del servei tècnic del fabricant. Inclou la part
proporcional de neteja dels circuits amb nitrogen i la
prova de pressió dels circuits frigorífics segons
normativa vigent. Inclou el transport i els mitjans
d'elevació necessaris de la unitat exterior per la seva
situació definitiva en obra.

1,000

x

5.600,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5.600,00000

5.600,00000
2,50%

5.600,00000
9,40800

COST DIRECTE

5.985,72800

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 18

u

EED5XZ33

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5.985,72800

Rend.: 1,000

174,11 €

Safata de condensats d'acer inoxidable per unitat
exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, model LG ARUM120LTE5 o
equivalent. Dimensions unitat exterior 96x74cm.
Instal.lada
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012Q000

h

Oficial 1a frigorista

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

A013Q000

h

Ajudant frigorista

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

23,52000

23,52000

Materials:
BED5XZ33

u

Safata de condensats d'acer inoxidable per unitat
exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, model LG ARUM120LTE5 o
equivalent. Dimensions unitat exterior 96x74cm.
Instal.lada

1,000

150,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

150,00000

150,00000
2,50%

150,00000
0,58800

COST DIRECTE

174,10800

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 19

u

EED5XZ34

174,10800

Rend.: 1,000

Unitat exterior tipus bomba de calor per a RACK,
d'accionament elèctric, condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de
6,6 kW, model LG S24ET.UL2 o equivalent, GAS R32,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motors DC
Inverter, col.locada. Inclou posta en marxa del servei
tècnic del fabricant. Inclou la part proporcional de
neteja dels circuits amb nitrogen i la prova de pressió
dels circuits frigorífics segons normativa vigent. Inclou
el transport i els mitjans d'elevació necessaris de la
unitat exterior per la seva situació definitiva en obra.
Inclou els soports per instal.lar la unitat exteror penjada
del sostre.
Unitats

388,43 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012Q000

h

Oficial 1a frigorista

2,000 /R x

25,32000 =

50,64000

A013Q000

h

Ajudant frigorista

2,000 /R x

21,72000 =

43,44000

Subtotal...

94,08000

94,08000

Materials:
BED5XZ34

u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a RACK,
d'accionament elèctric, condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de
6,6 kW, model LG S24ET.UL2
o equivalent,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motors DC
Inverter, col.locada. Inclou posta en marxa del servei
tècnic del fabricant. Inclou la part proporcional de
neteja dels circuits amb nitrogen i la prova de pressió
dels circuits frigorífics segons normativa vigent. Inclou
el transport i els mitjans d'elevació necessaris de la
unitat exterior per la seva situació definitiva en obra.
Inclou els soports per instal.lar la unitat exteror penjada
del sostre.

1,000

x

292,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

292,00000

292,00000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

292,00000
2,35200
388,43200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

22

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 20

CODI

UA

u

EED9XX43

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

388,43200

Rend.: 1,000

76,11 €

Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a
sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012Q000

h

Oficial 1a frigorista

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

A013Q000

h

Ajudant frigorista

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Subtotal...

23,52000

23,52000

Materials:
BED9XX43

u

Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a
sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

1,000

52,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

52,00000
52,00000

2,50%

52,00000
0,58800

COST DIRECTE

76,10800

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 21

u

EED9XX70

76,10800

Rend.: 1,000

Junta de derivació LG ARBLN03321 o equivalent per a
sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

95,71 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012Q000

h

Oficial 1a frigorista

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

A013Q000

h

Ajudant frigorista

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Subtotal...

23,52000

23,52000

Materials:
BED9XX70

u

Junta de derivació LG ARBLN03321 o equivalent per a
sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

1,000

71,60000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

71,60000
71,60000

2,50%

71,60000
0,58800

COST DIRECTE

95,70800

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 22

u

EEDAXX48

95,70800

Rend.: 1,000

Unitat control remot per cable programable (termòstat)
model LG PREMTB001 o equivalent, color blanc, per
unitats interiors, col.locada, connectada i programada.
Unitats

84,11 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Subtotal...
Materials:

23,52000

23,52000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BEDAXX48

UA
u

DESCRIPCIÓ
Unitat control remot per cable programable (termòstat)
model LG PREMTB001 o equivalent, color blanc, per
unitats interiors i recuperadors, col.locada, connectada
i programada.

PREU
1,000

60,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

60,00000

60,00000
2,50%

60,00000
0,58800

COST DIRECTE

84,10800

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 23

u

EEDAXX49

84,10800

Rend.: 1,000

Unitat de control tàctil model LG AC SMART V
PACS5A000 o equivalent, controla 128 unitats interiors,
amb passarel.la BACNET integrada. Inclou dos ports
per entrades digitals i dos ports per sortides digitals.
Permet la funció de monitorització d'energia i poden
incloures els plànols de l'edifici, col.locada i
programada i en funcionament. Permet la integració
horaria dels recuperadors i de la unitat del rack.
Unitats

1.564,97 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

4,500 /R x

25,32000 =

113,94000

Ajudant calefactor

4,500 /R x

21,72000 =

97,74000

Subtotal...

211,68000

211,68000

Materials:
BEDAXX49

u

Unitat de control tàctil model LG AC SMART V
PACS5A000 o equivalent, controla 128 unitats interiors,
amb passarel.la BACNET integrada. Inclou dos ports
per entrades digitals i dos ports per sortides digitals.
Permet la funció de monitorització d'energia i poden
incloures els plànols de l'edifici, col.locada i
programada i en funcionament.

1,000

x

1.348,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.348,00000

1.348,00000
2,50%

1.348,00000
5,29200

COST DIRECTE

1.564,97200

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 24

u

EEDAZZ49

1.564,97200

Rend.: 1,000

Placa de comunicacions PI-485 per integració unitat
rack en el AC SMART, totalment instal.lada i en
funcionament.
LG, model PMNFP14A1o equivalent.
Unitats

99,11 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Subtotal...
Materials:

23,52000

23,52000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BEDAZZ49

UA
u

DESCRIPCIÓ
Placa de comunica per integració unitat rack en el AC
SMART, totalment instal.lada i en funcionament.

PREU
1,000

75,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

75,00000
75,00000

2,50%

75,00000
0,58800

COST DIRECTE

99,10800

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 25

u

EEDDZY40

99,10800

Rend.: 1,000

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,8kW de
potència tèrmica i 1,6kw de potència frigorífica, model
LG ARNU05GTRB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.
Unitats

746,86 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor

4,000 /R x

25,32000 =

101,28000

Ajudant calefactor

4,000 /R x

21,72000 =

86,88000

Subtotal...

188,16000

188,16000

Materials:
BEDDZY40

u

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,8kW de
potència tèrmica i 1,6kw de potència frigorífica, model
LG ARNU05GTRB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.

1,000

x

554,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

554,00000

554,00000
2,50%

COST DIRECTE

554,00000
4,70400
746,86400

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

746,86400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

25

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 26

EEDDZY41

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,2kW de
potència tèrmica i 2,8kw de potència frigorífica, model
LG ARNU09GTRB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.
Unitats

784,86 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

4,000 /R x

25,32000 =

101,28000

A013G000

h

Ajudant calefactor

4,000 /R x

21,72000 =

86,88000

Subtotal...

188,16000

188,16000

Materials:
BEDDZY41

u

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,2kW de
potència tèrmica i 2,8kw de potència frigorífica, model
LG ARNU09GTRB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.

1,000

592,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

592,00000

592,00000
2,50%

592,00000
4,70400

COST DIRECTE

784,86400

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 27

u

EEDDZY42

784,86400

Rend.: 1,000

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 4kW de
potència tèrmica i 3,6kw de potència frigorífica, model
LG ARNU12GTRB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.
Unitats

806,86 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

4,000 /R x

25,32000 =

101,28000

A013G000

h

Ajudant calefactor

4,000 /R x

21,72000 =

86,88000

Subtotal...
Materials:

188,16000

188,16000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

26

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BEDDZY42

UA
u

DESCRIPCIÓ
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 4kW de
potència tèrmica i 3,6kw de potència frigorífica, model
LG ARNU12GTRB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.

PREU
1,000

614,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

614,00000

614,00000
2,50%

614,00000
4,70400

COST DIRECTE

806,86400

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 28

u

EEDDZY43

806,86400

Rend.: 1,000

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5kW de
potència tèrmica i 4,5kw de potència frigorífica, model
LG ARNU15GTQB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.
Unitats

864,86 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

4,000 /R x

25,32000 =

101,28000

A013G000

h

Ajudant calefactor

4,000 /R x

21,72000 =

86,88000

Subtotal...

188,16000

188,16000

Materials:
BEDDZY43

u

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5kW de
potència tèrmica i 4,5kw de potència frigorífica, model
LG ARNU15GTQB4 o equivalentamb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60
a 4 vies. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.
Amb bomba de condensats inclosa.

1,000

x

672,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

672,00000

672,00000
2,50%

COST DIRECTE

672,00000
4,70400
864,86400

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

864,86400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

27

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 29

EEDEXX78

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Unitat interior de paret de tipus split amb ventilador
centrífug per rack, amb 1 via de sortida d'aire, de
6,6kW de potència frigorífica, model LG S24ET.NSK o
equivalent amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R32 A, col.locada.
Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades
frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de
condensats inclosa en aquesta partida.
Unitats

436,97 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

4,500 /R x

25,32000 =

113,94000

A013G000

h

Ajudant calefactor

4,500 /R x

21,72000 =

97,74000

Subtotal...

211,68000

211,68000

Materials:
BEDDXY40

u

Bomba de condensats

1,000

x

25,00000 =

25,00000

BEDEXX78

u

Unitat interior de paret de tipus split amb ventilador
centrífug per rack, amb 1 via de sortida d'aire, de
6,6kW de potència frigorífica, model LG S24ET.NSK o
equivalent amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R32 A, col.locada.
Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades
frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de
condensats inclosa en aquesta partida.

1,000

x

195,00000 =

195,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

220,00000
2,50%

220,00000
5,29200

COST DIRECTE

436,97200

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 30

u

EEK1AA67

COST EXECUCIÓ MATERIAL

436,97200

Rend.: 1,000

51,71 €

Reixeta d'impulsió o extracció, de doble deflexió
d'aletes orientables individualment i paral.leles a la cota
major per instal.lar en obra, d'alumini pintat blanc, amb
comporta de regulació, de 400x250 mm, model MADEL
CTM-SP+M9010 o equivalent, i fixada a paret d'obra.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,350 /R x

25,32000 =

8,86200

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,350 /R x

21,72000 =

7,60200

Subtotal...

16,46400

16,46400

Materials:
BEK1AA67

u

Reixeta d'impulsió o extracció, de doble deflexió
d'aletes orientables individualment i paral.leles a la cota
major per instal.lar en obra, d'alumini pintat blanc, amb
comporta de regulació, de 400x250 mm, model MADEL
CTM-SP+M9010 o equivalent, i fixada a paret d'obra.

1,000

35,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

35,00000

35,00000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

35,00000
0,24696
51,71096

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

28

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 31

u

EEK1BB67

51,71096

Rend.: 1,000

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes
orientables individualment i paral.leles a la cota major
per instal.lar en pared d'obra, d'alumini pintat blanc, de
400x400 mm, model MADEL AMT-SP+M9010 o
equivalent, i fixada a paret d'obra.
Unitats

51,71 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,350 /R x

25,32000 =

8,86200

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,350 /R x

21,72000 =

7,60200

Subtotal...

16,46400

16,46400

Materials:
BEK1BB67

u

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes
orientables individualment i paral.leles a la cota major
per instal.lar en pared d'obra, d'alumini pintat blanc, de
400x400 mm, model MADEL AMT-SP+M9010 o
equivalent, i fixada a paret d'obra.

1,000

35,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

35,00000

35,00000
1,50%

35,00000
0,24696

COST DIRECTE

51,71096

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 32

u

EEK1BB68

51,71096

Rend.: 1,000

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes
orientables individualment i paral.leles a la cota major
per instal.lar en placa cel ras, d'alumini pintat blanc, de
200x100 mm, model MADEL AMT-SP+M9010 o
equivalent, i fixada a placa cel ras.
Unitats

28,21 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,350 /R x

25,32000 =

8,86200

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,350 /R x

21,72000 =

7,60200

Subtotal...

16,46400

16,46400

Materials:
BEK1BB68

u

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes
orientables individualment i paral.leles a la cota major
per instal.lar en placa cel ras, d'alumini pintat blanc, de
200x100 mm, model MADEL AMT-SP+M9010 o
equivalent, i fixada a placa cel ras.

1,000

11,50000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,50000

11,50000
1,50%

COST DIRECTE

11,50000
0,24696
28,21096

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,21096

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

29

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 33

EEK1BB69

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Boca de d'extracció d'acer galvanitzat amb coll de
muntatge RAL 9010 de diàmetre 125mm, model
MADEL BWC-N 125 M9010 o equivalent, i fixada a
placa cel ras.
Unitats

17,55 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,200 /R x

21,72000 =

4,34400

Subtotal...

9,40800

9,40800

Materials:
BEK1BB69

u

Boca de d'extracció d'acer galvanitzat amb coll de
muntatge RAL 9010 de diàmetre 125mm, model
MADEL BWC-N 125 M9010 o equivalent, i fixada a
placa cel ras.

1,000

8,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,00000

8,00000
1,50%

8,00000
0,14112

COST DIRECTE

17,54912

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 34

u

EEK1BB70

17,54912

Rend.: 1,000

Reixeta d'aletes corbes orientables individualment
d'impulsió, per instal.lar en cel ras, d'alumini pintat
blanc, de 595x333 (562x300 interiors) mm amb
comporta
de
regulació,
model
MADEL
AMT-ACO-SP+M9010 o equivalent, i instal.lada en cel
ras.
Unitats

66,71 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,350 /R x

25,32000 =

8,86200

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,350 /R x

21,72000 =

7,60200

Subtotal...

16,46400

16,46400

Materials:
BEK1BB70

u

Reixeta d'aletes corbes orientables individualment
d'impulsió, per instal.lar en cel ras, d'alumini pintat
blanc, de 595x333 (562x300 interiors) mm amb
comporta
de
regulació,
model
MADEL
AMT-ACO-SP+M9010 o equivalent, i instal.lada en cel
ras.

1,000

50,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

50,00000

50,00000
1,50%

COST DIRECTE

50,00000
0,24696
66,71096

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

66,71096

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

30

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 35

EEMHXX51

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de
fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 864 m3/h a una
pressió estàtica de 250 Pa, de posició HORITZONTAL
amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x200 W de
potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC
ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada
ventilador , sondes de temperatura per aire d'impulsió i
per aire de retorn, presostat diferencial per la mesura
de la saturació dels filtres, connexió a sonda CO2.
Marca TECNA model RCE-1200-SW-EC o equivalent,
col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i
de sanejament (inclou safata de recollida de
condensats), inclou connexió amb tolva flexible o lones
anti vibratories de PVC fins a 80ºC i 45-60-45mm, als
quatre conductes d'aire. Inclou suports de muntatge
horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran
3 barres horitzontals de 1.2mts amb 6 barres roscades
de M8 i 6 tacs metàl.lics que garanteixin una força
d'estirament de 160kgr/ud). Muntatge interior edifici.
Inclou filtre F7 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou
comandament remot amb panell tàctil LCD per
regulació. Inclou programació i posta en marxa.
S'inclou el transport i mitjans d'elevació per instal.lació
definitiva en obra.
Unitats

2.284,73 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

8,000 /R x

25,32000 =

202,56000

A013G000

h

Ajudant calefactor

8,000 /R x

21,72000 =

173,76000

Subtotal...

376,32000

376,32000

Materials:
BEMHXX51

u

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de
fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 864 m3/h a una
pressió estàtica de 250 Pa, de posició HORITZONTAL
amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x200 W de
potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC
ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada
ventilador , sondes de temperatura per aire d'impulsió i
per aire de retorn, presostat diferencial per la mesura
de la saturació dels filtres, connexió a sonda CO2.
Marca TECNA model RCE-1200-SW-EC o equivalent,
col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i
de sanejament (inclou safata de recollida de
condensats), inclou connexió amb tolva flexible o lones
anti vibratories de PVC fins a 80ºC i 45-60-45mm, als
quatre conductes d'aire. Inclou suports de muntatge
horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran
3 barres horitzontals de 1.2mts amb 6 barres roscades
de M8 i 6 tacs metàl.lics que garanteixin una força
d'estirament de 160kgr/ud). Muntatge interior edifici.
Inclou filtre F7 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou
comandament remot amb panell tàctil LCD per
regulació. Inclou programació i posta en marxa.
S'inclou el transport i mitjans d'elevació per instal.lació
definitiva en obra.

1,000

x

1.899,00000 =

Subtotal...

1.899,00000

1.899,00000

1.899,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

31

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

9,40800

COST DIRECTE

2.284,72800

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 36

u

EEMHXX60

2.284,72800

Rend.: 1,000

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de
fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 1.035 m3/h a
una pressió estàtica de 100 Pa, de posició
HORITZONTAL amb alimentació monofàsica de 240 V
i 2x200 W de potència elèctrica total absorbida,
ventiladors EC ajustables amb senyal 0-10V
independent per a cada ventilador , sondes de
temperatura per aire d'impulsió i per aire de retorn,
presostat diferencial per la mesura de la saturació dels
filtres, connexió a sonda CO2. Marca TECNA model
RCE-1200-SW-EC o equivalent, col.locat i connectat a
instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament (inclou
safata de recollida de condensats), inclou connexió
amb tolva flexible o lones anti vibratories de PVC fins a
80ºC i 45-60-45mm, als quatre conductes d'aire. Inclou
suports de muntatge horitzontal a sostre i amortidors
(aquests suports seran 3 barres horitzontals de 1.2mts
amb 6 barres roscades de M8 i 6 tacs metàl.lics que
garanteixin una força d'estirament de 160kgr/ud).
Muntatge interior edifici. Inclou filtre F8 i prefiltre F6 i
filtre F6 a l'extracció. Inclou comandament remot amb
panell tàctil LCD per regulació. Inclou programació i
posta en marxa. S'inclou el transport i mitjans
d'elevació per instal.lació definitiva en obra.
Unitats

2.335,73 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

8,000 /R x

25,32000 =

202,56000

A013G000

h

Ajudant calefactor

8,000 /R x

21,72000 =

173,76000

Subtotal...
Materials:

376,32000

376,32000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

32

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BEMHXX60

UA
U

DESCRIPCIÓ
Recuperador de calor amb intercanviador de calor de
fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 1.035 m3/h a
una pressió estàtica de 100 Pa, de posició
HORITZONTAL amb alimentació monofàsica de 240 V
i 2x200 W de potència elèctrica total absorbida,
ventiladors EC ajustables amb senyal 0-10V
independent per a cada ventilador , sondes de
temperatura per aire d'impulsió i per aire de retorn,
presostat diferencial per la mesura de la saturació dels
filtres, connexió a sonda CO2. Marca TECNA model
RCE-1200-SW-EC o equivalent, col.locat i connectat a
instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament (inclou
safata de recollida de condensats), inclou connexió
amb tolva flexible o lones anti vibratories de PVC fins a
80ºC i 45-60-45mm, als quatre conductes d'aire. Inclou
suports de muntatge horitzontal a sostre i amortidors
(aquests suports seran 3 barres horitzontals de 1.2mts
amb 6 barres roscades de M8 i 6 tacs metàl.lics que
garanteixin una força d'estirament de 160kgr/ud).
Muntatge interior edifici. Inclou filtre F8 i prefiltre F6 i
filtre F6 a l'extracció. Inclou comandament remot amb
panell tàctil LCD per regulació. Inclou programació i
posta en marxa. S'inclou el transport i mitjans
d'elevació per instal.lació definitiva en obra.

PREU
1,000

x

1.950,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.950,00000

1.950,00000
2,50%

1.950,00000
9,40800

COST DIRECTE

2.335,72800

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 37

EEMHXX61

u

Rend.: 1,000

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de
fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 464 m3/h a una
pressió estàtica de 150 Pa, de posició HORITZONTAL
amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x125 W de
potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC
ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada
ventilador , sondes de temperatura per aire d'impulsió i
per aire de retorn, presostat diferencial per la mesura
de la saturació dels filtres, connexió a sonda CO2.
Marca TECNA model RCE-500-SW-EC o equivalent,
col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i
de sanejament (inclou safata de recollida de
condensats), inclou connexió amb tolva flexible o lones
anti vibratories de PVC fins a 80ºC i 45-60-45mm, als
quatre conductes d'aire. Inclou suports de muntatge
horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran
3 barres horitzontals de 1.0mts amb 6 barres roscades
de M8 i 6 tacs metàl.lics que garanteixin una força
d'estirament de 160kgr/ud). Muntatge interior edifici.
Inclou filtre F7 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou
comandament remot amb panell tàctil LCD per
regulació. Inclou programació i posta en marxa.
S'inclou el transport i mitjans d'elevació per instal.lació
definitiva en obra.
Unitats

Mà d'obra:

2.335,72800

Preu €

1.675,73 €

Parcial

Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

33

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012G000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a calefactor

8,000 /R x

25,32000 =

202,56000

PREU

A013G000

h

Ajudant calefactor

8,000 /R x

21,72000 =

173,76000

Subtotal...

376,32000

376,32000

Materials:
BEMHXX61

U

Recuperador de calor amb intercanviador de calor de
fluxe creuat d'alumini, amb un cabal de 464 m3/h a una
pressió estàtica de 150 Pa, de posició HORITZONTAL
amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x125 W de
potència elèctrica total absorbida, ventiladors EC
ajustables amb senyal 0-10V independent per a cada
ventilador , sondes de temperatura per aire d'impulsió i
per aire de retorn, presostat diferencial per la mesura
de la saturació dels filtres, connexió a sonda CO2.
Marca TECNA model RCE-500-SW-EC o equivalent,
col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i
de sanejament (inclou safata de recollida de
condensats), inclou connexió amb tolva flexible o lones
anti vibratories de PVC fins a 80ºC i 45-60-45mm, als
quatre conductes d'aire. Inclou suports de muntatge
horitzontal a sostre i amortidors (aquests suports seran
3 barres horitzontals de 1.0mts amb 6 barres roscades
de M8 i 6 tacs metàl.lics que garanteixin una força
d'estirament de 160kgr/ud). Muntatge interior edifici.
Inclou filtre F7 i prefiltre F6 i filtre F6 a l'extracció. Inclou
comandament remot amb panell tàctil LCD per
regulació. Inclou programació i posta en marxa.
S'inclou el transport i mitjans d'elevació per instal.lació
definitiva en obra.

1,000

x

1.290,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.290,00000

1.290,00000
2,50%

1.290,00000
9,40800

COST DIRECTE

1.675,72800

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 38

u

EEMHXY51

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.675,72800

Rend.: 1,000

292,22 €

Sonda de qualitat d'aire (sonda CO2) en conducte, amb
accessoris de muntatge i connectada.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,000 /R x

25,32000 =

25,32000

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,000 /R x

21,72000 =

21,72000

Subtotal...

47,04000

47,04000

Materials:
BEMHXY51

u

Sonda de qualitat d'aire (sonda CO2) en conducte, amb
accessoris de muntatge i connectada.

1,000

x

244,00000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

244,00000
244,00000

2,50%

COST DIRECTE

244,00000
1,17600
292,21600

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

292,21600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

34

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 39

EEZGXX15

kg

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus
R-410a. S'inclou treballs de neteja de les canonades
amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons
normativa vigent.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

53,87 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Subtotal...

23,52000

23,52000

Materials:
BEZGXX15

kg

Carrega de gas R410

1,000

30,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

30,00000
30,00000

1,50%

30,00000
0,35280

COST DIRECTE

53,87280

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 40

kg

EEZGZZ15

53,87280

Rend.: 1,000

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus
R-32. S'inclou treballs de neteja de les canonades amb
gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons
normativa vigent.

48,87 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

25,32000 =

12,66000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500 /R x

21,72000 =

10,86000

Subtotal...

23,52000

23,52000

Materials:
BEZGZZ15

u

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus
R-32. S'inclou treballs de neteja de les canonades amb
gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons
normativa vigent.

1,000

25,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

25,00000

25,00000
1,50%

25,00000
0,35280

COST DIRECTE

48,87280

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 41

m

EF5A62B1

COST EXECUCIÓ MATERIAL

48,87280

Rend.: 1,000

9,82 €

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100 /R x

25,32000 =

2,53200

Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

35

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013F000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant manyà

PREU
21,83000 =

0,100 /R x

Subtotal...

2,18300
4,71500

4,71500

Materials:
B0A71600

u

Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior

0,560

x

0,27000 =

0,15120

BF5A6200

m

1,020

x

4,23000 =

4,31460

BFW5A6B0

u

0,150

x

0,98000 =

0,14700

BFY5CP00

u

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300

x

1,40000 =

0,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,03280
1,50%

5,03280
0,07073

COST DIRECTE

9,81853

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 42

m

EF5A73B1

9,81853

Rend.: 1,000

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Unitats

20,72 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,110 /R x

25,32000 =

2,78520

A013F000

h

Ajudant manyà

0,110 /R x

21,83000 =

2,40130

Subtotal...

5,18650

5,18650

Materials:
B0A71700

u

Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior

0,400

x

0,28000 =

0,11200

BF5A7300

m

1,020

x

14,36000 =

14,64720

BFW5A7B0

u

0,150

x

1,62000 =

0,24300

BFY5CQ00

u

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300

x

1,50000 =

0,45000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

15,45220
1,50%

COST DIRECTE

15,45220
0,07780
20,71650

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,71650

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

36

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 43

EF5A83B1

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Unitats

23,65 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,120 /R x

25,32000 =

3,03840

A013F000

h

Ajudant manyà

0,120 /R x

21,83000 =

2,61960

Subtotal...

5,65800

5,65800

Materials:
B0A71900

u

Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior

0,400

x

0,29000 =

0,11600

BF5A8300

m

1,020

x

16,68000 =

17,01360

BFW5A8B0

u

0,150

x

1,69000 =

0,25350

BFY5CR00

u

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300

x

1,75000 =

0,52500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

17,90810
1,50%

17,90810
0,08487

COST DIRECTE

23,65097

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 44

m

EF5AXX01

23,65097

Rend.: 1,000

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Unitats

31,11 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,130 /R x

25,32000 =

3,29160

A013F000

h

Ajudant manyà

0,130 /R x

21,83000 =

2,83790

Subtotal...

6,12950

Materials:
B0A71C00

u

Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior

0,300

x

0,31000 =

0,09300

BF5AXX01

m

1,020

x

23,00000 =

23,46000

BFW5AAB0

u

0,150

x

5,01000 =

0,75150

BFY5CT00

u

Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/4 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300

x

1,96000 =

0,58800

6,12950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

37

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

24,89250
1,50%

24,89250
0,09194

COST DIRECTE

31,11394

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 45

m

EF5B24B1

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,11394

Rend.: 1,000

6,95 €

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,070 /R x

25,32000 =

1,77240

A013M000

h

Ajudant muntador

0,070 /R x

21,75000 =

1,52250

Subtotal...

3,29490

3,29490

Materials:
B0A71100

u

Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior

0,560

x

0,26000 =

0,14560

BF5B2200

m

1,020

x

0,89000 =

0,90780

BFW5A2B0

u

1,500

x

1,61000 =

2,41500

BFY5CK00

u

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300

x

0,46000 =

0,13800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,60640
1,50%

3,60640
0,04942

COST DIRECTE

6,95072

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 46

m

EF5B44B1

6,95072

Rend.: 1,000

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Unitats

8,48 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,090 /R x

25,32000 =

2,27880

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090 /R x

21,75000 =

1,95750

Subtotal...

4,23630

Materials:
B0A71300

u

Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior

0,560

x

0,27000 =

0,15120

BF5B4200

m

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020

x

1,34000 =

1,36680

4,23630

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

38

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFW5A4B0

u

UA

BFY5CL00

u

DESCRIPCIÓ
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

PREU
1,500

x

1,60000 =

2,40000

0,300

x

0,88000 =

0,26400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,18200
1,50%

4,18200
0,06354

COST DIRECTE

8,48184

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 47

m

EF5B54B1

8,48184

Rend.: 1,000

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Unitats

9,17 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,095 /R x

25,32000 =

2,40540

A013M000

h

Ajudant muntador

0,095 /R x

21,75000 =

2,06625

Subtotal...

4,47165

4,47165

Materials:
B0A71400

u

Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior

0,560

x

0,27000 =

0,15120

BF5B5200

m

1,020

1,81000 =

1,84620

BFW5A5B0

u

1,500

x

1,56000 =

2,34000

BFY5CN00

u

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i
de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

x

0,300

x

0,97000 =

0,29100

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,62840
1,50%

4,62840
0,06707

COST DIRECTE

9,16712

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 48

m

EFQ3XX20

9,16712

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 1/4´´ i
3/8´´ mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Unitats

5,65 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,080 /R x

25,32000 =

2,02560

Ajudant muntador

0,080 /R x

21,75000 =

1,74000

Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

39

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

3,76560

3,76560

Materials:
BFQ3XX20

m

BFYQ3040

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 1/4´´ I
3/8´´ mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,020

x

1,66000 =

1,69320

1,000

x

0,13000 =

0,13000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,82320
1,50%

1,82320
0,05648

COST DIRECTE

5,64528

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 49

m

EFQ3XX21

5,64528

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 1/2´´ i
5/8´´mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Unitats

6,79 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,090 /R x

25,32000 =

2,27880

0,090 /R x

21,75000 =

1,95750

Subtotal...

4,23630

4,23630

Materials:
BFQ3XX21

m

BFYQ3040

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 1/2´´ i
5/8´´mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,020

x

2,31000 =

2,35620

1,000

x

0,13000 =

0,13000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,48620
1,50%

COST DIRECTE

2,48620
0,06354
6,78604

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,78604

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

40

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 50

EFQ3XX72

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 3/4´´ i
7/8´´ mm, de 20 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Unitats

7,10 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,090 /R x

25,32000 =

2,27880

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090 /R x

21,75000 =

1,95750

Subtotal...

4,23630

4,23630

Materials:
BFQ3XX72

m

BFYQ3040

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 3/4´´ i
7/8´´ mm, de 20 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,020

x

2,62000 =

2,67240

1,000

x

0,13000 =

0,13000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,80240
1,50%

2,80240
0,06354

COST DIRECTE

7,10224

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 51

m

EFQ3XX74

7,10224

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 1 1/4 mm,
de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
Unitats

9,22 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,110 /R x

25,32000 =

2,78520

A013M000

h

Ajudant muntador

0,110 /R x

21,75000 =

2,39250

Subtotal...

5,17770

5,17770

Materials:
BFQ3XX74

m

BFYQ3040

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 1 1/4 mm,
de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,020

x

3,76000 =

3,83520

1,000

x

0,13000 =

0,13000

Subtotal...

3,96520

3,96520

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

41

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,07767

COST DIRECTE

9,22057

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 52

u

EG151512

9,22057

Rend.: 1,000

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

13,07 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

25,32000 =

7,59600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

21,72000 =

3,25800

Subtotal...

10,85400

10,85400

Materials:
BG151512

u

BGW15000

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x

1,73000 =

1,73000

1,000

x

0,32000 =

0,32000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,05000
1,50%

2,05000
0,16281

COST DIRECTE

13,06681

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 53

m

EG225715

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,06681

Rend.: 1,000

1,20 €

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

25,32000 =

0,40512

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

21,72000 =

0,43440

Subtotal...

0,83952

0,83952

Materials:
BG225710

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,020

0,34000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,34680

0,34680
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,34680
0,01259
1,19891

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

42

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 54

m

EG2A5C61

1,19891

Rend.: 1,000

Minicanal de PVC, de 7x12 mm, d'1 tapa, amb 1
compartiment , ambsistema de fixació mecànica,
muntada sobre paraments

4,33 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

25,32000 =

2,53200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

21,72000 =

1,08600

Subtotal...

3,61800

3,61800

Materials:
BG2A5C61

m

BGW2DE00

u

Minicanal de PVC, de 7x12 mm, d'1 tapa, amb 1
compartiment, amb sistema de fixació mecànica
Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica,
d'amplària fins a 16 mm

1,000

x

0,39000 =

0,39000

1,000

x

0,27000 =

0,27000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,66000
1,50%

0,66000
0,05427

COST DIRECTE

4,33227

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 55

m

EG2A5F91

4,33227

Rend.: 1,000

Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1
compartiment , ambsistema de fixació mecànica,
muntada sobre paraments
Unitats

4,51 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

25,32000 =

2,53200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

21,72000 =

1,08600

Subtotal...

3,61800

3,61800

Materials:
BG2A5F91

m

BGW2DE00

u

Minicanal de PVC, de 10x16 mm, d'1 tapa, amb 1
compartiment, amb sistema de fixació mecànica
Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica,
d'amplària fins a 16 mm

1,000

x

0,57000 =

0,57000

1,000

x

0,27000 =

0,27000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,84000
1,50%

0,84000
0,05427

COST DIRECTE

4,51227

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 56

EG2AXX23

m

4,51227

Rend.: 1,000

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
60x 300 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
muntada sobre paraments
Unitats

Preu €

33,21 €
Parcial

Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

43

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,130 /R x

25,32000 =

3,29160

A013H000

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

21,72000 =

1,41180

Subtotal...

4,70340

4,70340

Materials:
BG2AXX23

m

BGW2AB00

u

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
60x 300 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
muntada sobre paraments
Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques,
d'amplària entre 170 i 230 mm

1,000

x

28,00000 =

28,00000

1,000

x

0,44000 =

0,44000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

28,44000
1,50%

28,44000
0,07055

COST DIRECTE

33,21395

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 57

m

EG2AYY22

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,21395

Rend.: 1,000

6,90 €

Canal aïllant per a desaigues en zones que s'hagi de
tapar amb canal model 73110-2 Unex o equivalent de
30x40 mm, muntada superficialment
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,066 /R x

25,32000 =

1,67112

A013H000

h

Ajudant electricista

0,066 /R x

21,72000 =

1,43352

Subtotal...

3,10464

3,10464

Materials:
BG2AYY22

m

Canal aïllant per a desaigues en zones que s'hagi de
tapar amb nal model 73110-2 Unex o equivalent de
30x40 mm, muntada superficialment

1,020

3,68000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,75360

3,75360
1,50%

3,75360
0,04657

COST DIRECTE

6,90481

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 58

m

EG2AYY23

6,90481

Rend.: 1,000

Canal aïllant model 73110-2 Unex o equivalent de
30x40 mm, muntada superficialment
Unitats

6,90 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,066 /R x

25,32000 =

1,67112

A013H000

h

Ajudant electricista

0,066 /R x

21,72000 =

1,43352

Subtotal...

3,10464

Materials:
BG2AYY22

m

Canal aïllant per a desaigues en zones que s'hagi de
tapar amb nal model 73110-2 Unex o equivalent de
30x40 mm, muntada superficialment

1,020

x

3,68000 =

3,75360

3,10464

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

44

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,75360
1,50%

3,75360
0,04657

COST DIRECTE

6,90481

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 59

m

EG312336

6,90481

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata
Unitats

1,77 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

25,32000 =

0,30384

A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

21,72000 =

0,26064

Subtotal...

0,56448

0,56448

Materials:
BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

1,17000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,19340

1,19340
1,50%

1,19340
0,00847

COST DIRECTE

1,76635

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 60

m

EG312356

1,76635

Rend.: 1,000

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

3,87 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,032 /R x

25,32000 =

0,81024

A013H000

h

Ajudant electricista

0,032 /R x

21,72000 =

0,69504

Subtotal...

1,50528

1,50528

Materials:
BG312350

m

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

1,020

x

2,30000 =

Subtotal...

2,34600

2,34600

2,34600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

45

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,02258

COST DIRECTE

3,87386

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 61

m

EG312626

3,87386

Rend.: 1,000

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

1,86 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

25,32000 =

0,30384

A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

21,72000 =

0,26064

Subtotal...

0,56448

0,56448

Materials:
BG312620

m

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

1,020

1,26000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,28520

1,28520
1,50%

1,28520
0,00847

COST DIRECTE

1,85815

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 62

m

EG312656

1,85815

Rend.: 1,000

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

5,26 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,032 /R x

25,32000 =

0,81024

A013H000

h

Ajudant electricista

0,032 /R x

21,72000 =

0,69504

Subtotal...

1,50528

1,50528

Materials:
BG312650

m

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

1,020

3,66000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,73320

3,73320
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,73320
0,02258
5,26106

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

46

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 63

m

EG31X145

5,26106

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de cable bus de
comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de
secció per fil. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,97 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x

25,32000 =

0,50640

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

21,72000 =

0,43440

Subtotal...

0,94080

0,94080

Materials:
BG31X145

m

Subministrament i instal·lació de cable bus de
comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de
secció per fil. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,020

1,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,02000

1,02000
1,50%

1,02000
0,01411

COST DIRECTE

1,97491

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 64

m

EG31X146

1,97491

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de cable bus de
comunicacions, apantallat, de 3 fils, de 1,5 mm² de
secció per fil. Totalment muntat, connexionat i provat.
Unitats

1,97 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x

25,32000 =

0,50640

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

21,72000 =

0,43440

Subtotal...

0,94080

0,94080

Materials:
BG31X145

m

Subministrament i instal·lació de cable bus de
comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de
secció per fil. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,020

1,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,02000

1,02000
1,50%

1,02000
0,01411

COST DIRECTE

1,97491

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 65

EG415A5B

u

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
Unitats

Mà d'obra:

1,97491

Preu €

19,77 €

Parcial

Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

47

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012H000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a electricista

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

PREU

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,72000 =

4,34400

Subtotal...

9,40800

9,40800

Materials:
BG415A5B

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

9,80000 =

9,80000

1,000

x

0,42000 =

0,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,22000
1,50%

10,22000
0,14112

COST DIRECTE

19,76912

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 66

u

EG415A5D

19,76912

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
Unitats

20,24 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,72000 =

4,34400

Subtotal...

9,40800

9,40800

Materials:
BG415A5D

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

10,27000 =

10,27000

1,000

x

0,42000 =

0,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,69000
1,50%

COST DIRECTE

10,69000
0,14112
20,23912

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,23912

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 67

EG42439H

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

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

95,32 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

25,32000 =

8,86200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,72000 =

4,34400

Subtotal...

13,20600

13,20600

Materials:
BG42439H

u

BGW42000

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

81,54000 =

81,54000

1,000

x

0,38000 =

0,38000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

81,92000
1,50%

81,92000
0,19809

COST DIRECTE

95,32409

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 68

u

EJ3ZXX81

COST EXECUCIÓ MATERIAL

95,32409

Rend.: 1,000

7,93 €

Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de
PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de
PVC, per aparell de climatització i recuperador
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200 /R x

25,32000 =

5,06400

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050 /R x

21,72000 =

1,08600

Subtotal...

6,15000

6,15000

Materials:
BJ3ZA7NG

u

Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de
PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de
PVC

1,000

1,69000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,69000

1,69000
1,50%

COST DIRECTE

1,69000
0,09225
7,93225

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,93225

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 69

EP43X101

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a
velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR,
col·locat sota tub o canal
Unitats

1,57 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

25,32000 =

0,37980

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015 /R x

21,75000 =

0,32625

Subtotal...

0,70605

0,70605

Materials:
BP43X101

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a
velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR,
col·locat sota tub o canal

1,000

0,85000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,85000

0,85000
1,50%

0,85000
0,01059

COST DIRECTE

1,56664

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 70

u

EP73X146

1,56664

Rend.: 1,000

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6A UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor
Unitats

16,30 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

25,32000 =

0,180 /R x

Subtotal...

4,55760
4,55760

4,55760

Materials:
BP7381J3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000

11,67000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,67000

11,67000
1,50%

COST DIRECTE

11,67000
0,06836
16,29596

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,29596

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 71

EY01X111

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Ajudes de paleta a industrial electricista, calefactor i
frigorista per realització dels passos de canals i la resta
d'instal.lacions i treballs indicats en el projecte o no,
però que siguin necessaris per la realització i correcte
funcionament de la instal.lació.

428,17 €

S'inclou la reparació i pintat dels paraments en el
suposit que els forats oberts no quedin tapats per la
propia safata i la resta d'elements. Per tant s'ha de tenir
la precaució de no malmetre el parament en el moment
d'obrir el forat.
Inclou la part proporcional de bastida homologada o
elevador per poder realitzar els treballs. etc.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

5,000 /R x

24,50000 =

122,50000

A0140000

h

Manobre

5,000 /R x

20,46000 =

102,30000

Subtotal...

224,80000

224,80000

Materials:
B011X111

u

Matrial Ajudes de paleta a industrial electricista,
calefactor i frigorista

1,000

200,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

200,00000
200,00000

1,50%

COST DIRECTE

200,00000
3,37200
428,17200

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 72

EY02XXZ2

u

Un cop finalitzada obra. Realització d'un inventari de la
instal.lació de l'edifici , format per:
* Llistat de tots els elements que conformen la
instal.lació , indicant marca, model, referències,
potències, diàmetres i qualsevol altre característica
definitòria de l'equip o accessori. El llistat es realitzarà
amb programa informàtic a decidir per el Titular (excell,
acces, TCQ...).
* Planòls AS-Built de tots els elements que conformen
la instal.lació, indicant característiques definitòries dels
elements i accessoris.
* Entrega de manuals i informació tècnica dels equips i
accessoris. Realització d'un dossier amb aquesta
documentació.
Aquest inventari serà propietat del Titular i es podrà fer
servir en futures licitacions d'obres.

Rend.: 1,000

428,17200

125,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 11/06/21

51

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 73

EY02XZZ1

UA
u

DESCRIPCIÓ
Projecte de legalització de la instal.lació RITE, entrega
de tots els certificats de les instal.lació.
S'inclou el pagament de les taxes i la inscripció en el
canal empresa de la instal.lació Rite.

PREU
Rend.: 1,000

350,00 €
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`\dnoǹ\d
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4
jcTkT=TkTlm
nddovoZadovoadd nddovoZadovoadd nddovoZadovoadd nddovoZadovoadd nddovoZadovoadd nddovoZadovoadd

qDr@CsD>CsT 19<
jtTuTcTuTqmT w"%
bx
bddovo]]\ovoaa] bx
bddovo]]\ovoaa] bx
bddovo]]\ovoaa] bx
bddovo]]\ovoaa] bx
bddovo]]\ovoaa] bx
bddovo]]\ovoaa]

{|}~~o
{|}~~o
{|}~~o
{|}~~o
{|}~~o
{|}~~o
z<
b]^ovob
b]^ovob
b]^ovob
b]^ovob
b]^ovob
b]^ovob
996 8!  4 89
#9$ *;2 28/ 2 n[dopoa[`opo^[d n[`opoa[`opo^[d bb[dopon[dopoa[d b^[dopobZ[dopon[d ba[dopob_[`opobZ[d bn[dopob^[dopob_[d
 #w   */ ^o`n
^o`n
^o`n
^o`n
^o`n
^o`n
*;%"9 /
yUCTT
#9$ *;2 28/ 2 n[dopoa[`opo^[d n[`opoa[`opo^[d bb[dopon[dopoa[d b^[dopobZ[dopon[d ba[dopob_[`opobZ[d bn[dopob^[dopob_[d
*w9 /
 #w   */ Z[`oZ`
Z[`oZ`
Z[`oZ`
Z[`oZ`
Z[`oZ`
Z[`oZ`
*w9 /






99z<
}o|}
}o|}
}o|}
}o|}
}o|}
}o|}
FDgTyDAE@gTTTT
8w
 *"/ ^[]`obp_ ^[]`obp_ ^[]`obp_ ^[]`obp_ ^[]`obp_ n[`Zo]p\
eDV@T
bZ[aobpZ
bZ[aobpZ
bZ[aobpZ
bZ[aobpZ b`[\\o`p\
 *"/ bZ[aobpZ
R>CC@WED>CsTw
Z`ob
Z`ob
Z`ob
Z`ob
Z`ob
Z`ob
0 *' #0/  *"/
Z`[`
Z`[`
Z`[`
Z`[`
Z`[`
Z^[`
Y%
t@DSETT 19<
Z^opoZ_opoZ] ZaopoZ`opoZ] ZaopoZ`opoZ] ]dopoZaopoZ] ]bopoZ\opoZ` ]ZopoZnopoZ^
>iC?Teg@ssig@Tl@@AsTjcTkT=TkTlm 1*/
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§µXj^h¼y½z·~hy¶¾th§µ[^^hjh¶{y·hy¶¾th§µ\^^h¿{À»¾·
¤
²}¿j^^

ÈÌÌ Í¢ÈÌÎ

RCE-1200Q-SW-EC
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MÁXIMA EFICIENCIA TÉRMICA DEL RECUPERADOR DE CALOR / MAXIMUM THERMAL EFFICIENCY
:
OF HEAT RECOVERY 88 [%] (U.R.: 80/50 [%]; T: -5/+20 [°C])
Caudal nominal @ 50 (Pa)
Caudal nominal @ 150 (Pa)

Air flow rate @ 50 [Pa]

[m3/h]

1120

[m3/s]

0,311

Air flow rate @ 150 [Pa]

3

1030

3

0,286

[m /h]

[m /s]

DATOS NOMINALES (ECODESIGN: directiva 2009/125/CE, reglamento n. 1253/2014) / NOMINAL DATA (ECODESIGN: directive 2009/125/CE, regulation n. 1253/2014)
Caudal nominal (Qnom)

Potencia eléctrica de entrada (We,tot)

Nominal flow rate (qnom)
Effective electric power input (We,eff)

[m3/h]

1120

3

[m /s]

0,311

[W]

409

3

Potencia específica interior de ventilación de los componentes de ventilación (SFPint)

Internal specific fan power of ventilation components (SFPint)

[W/(m /s)]

1076

Potencia específica interior de ventilación de los componentes de ventilación límite 2018

Internal specific fan power of ventilation components, 2018 limit

[W/(m3/s)]

1117

Velicidad frontal con caudal de diseño

Face velocity at design flow rate

[m/s]

,5

Hj]ka¶f]pl]jagjfgeafYd Ñhk$]pl!

Nominal external pressure (ǻps,ext)

[Pa]

54

;Ya\Y\]hj]ka¶fafl]jagj\]dgk[gehgf]fl]k\]dYn]fladY[a¶f Ñhk$afl!]fljY\Y

Internal pressure drop of ventilation components (ǻps,int), supply

[Pa]

257

;Ya\Y\]hj]ka¶fafl]jagj\]dgk[gehgf]fl]k\]dYn]fladY[a¶f Ñhk$afl!kYda\Y

Internal pressure drop of ventilation components (ǻps,int), exhaust

[Pa]

262

=^a[a]f[aYljea[Y\]dYj][mh]jY[a¶f\][Ydgj fl$Yaj]k][gÑl$*( ;!!

Thermal efficiency of heat recovery (nt, aria secca, ǻT 20 [°C])

[%]

75,1

Eficiencia estática de ventiladores (conforme a reglamento UE n. 327/2011)

Fans static efficiency (according to UE regulation n. 327/2011)

Potencia acústica en la cabina (LWA)

Casing sound power level (LWA)

[%]

52,0

[dB(A)]



Índice de fugas exteriores

Maximum external leakage rate

max 3,5 @ -400 Pa

(EN 13141-7)

Índice de fugas interiores

Maximum internal leakage rate

max 5,5 @ +250 Pa

(EN 13141-7)

 /RVGDWRVQRPLQDOHVVHUH´HUHQDXQDFRQ´JXUDFLyQ VHULHJUi´FR)7 HQ
TXHORVYHQWLODGRUHVRSHUDQFRQXQDWHQVLyQGHDMXVWHGH>9@\HQTXH
HVWiQLQVWDODGRVGRV´OWURVKHFKRVGHPDWHULDODFUtOLFRXQRFODVH)HQHO
ODGR GH HQWUDGD \ XQR FODVH 0 HQ HO ODGR GH VDOLGD (O JUi´FR
FDXGDOSUHVLyQVHUH´HUHDODHQWUDGD

• Nominal values are referred to a conﬁguration (“F7” line on the above
chart) where fans operate at a working voltage of 10 [V] and two ﬁlters
made of acrylic material are installed: a class F7 on the supply side and
a class M6 on the exhaust side. The above “ﬂow/pressure” graphic shows
data taken from the supply side.

 8QLGDGGHYHQWLODFLyQQRUHVLGHQFLDO 8915 ELGLUHFFLRQDO 89% 

• Bidirectional (UVB) non-residential ventilation unit (NRVU).

 6LVWHPDGHUHFXSHUDFLyQFDORUWLSRDLUHDLUH

• Heat recovery system: other (air/air).

 7LSRIXQFLRQDPLHQWRDMXVWH29

• Installed drive: continuous 10 V regulation.

 &RPSXHUWD GH E\SDVV PRWRUL]DGD TXH SXHGH FRQWURODUVH DXWRPiWLFD
PHQWH\RPDQXDOPHQWHPHGLDQWHSDQWDOODGHFRQWURO
 (TXLSDGRGHVHULHFRQXQDVRQGDVSDUDODPHGLFLyQGHODVWHPSHUDWXUDGHO
DLUHLQWHULRU\H[WHULRU
 (TXLSDGRFRQSUHVRVWDWRGLIHUHQFLDOSDUDHOFRQWRUOGHOQLYHOGHFROPDOWD
FLRQGHORV´OWURV8QWHVWLJRGHHVWDGRLQVWDODGRHQHOGLVSOD\'(*LQGLFD
HOQLYHOPi[LPRGHFROPDWDFLRQGHORV´OWURV
 7RGR DFFHVRULR \ IXQFLRQDOLGDG DGLFLRQDO GHSHQGH GHO WLSR GH FRQWURO
HOHJLGR
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• Motorized by-pass facility can be controlled manually and automatically
through remote display.
• All units are equipped with two temperature sensors, one for inside air and
one for outside air.
• All units are equipped with a differential static pressure sensor. An
appropriate indicator on the unit remote display will show the ﬁlters status
once connected to the unit base controller.
• Additional features and options may be available depending on the
selected controller.

DATOS NOMINALES MOTORES ELÉCTRICOS / ELECTRIC MOTORS NOMINAL DATA
Volt. [V]

Fase [-]

Freq. [Hz]

230 +- 15%

1~

50/60

Inom1 [A]

Potnom1[W]

1,76Y

Vnom1 [rpm]
2573

274Y

(1) Valores referidos a una tensión de ajuste de 10 V y al caudal nominal / Assuming working voltage is 10 V.

NIVEL ACÚSTICO / NOISE LEVEL
SWL1 (dB) banda de actava (Hz) / actave band (Hz)

SWL 2

SPL 3 cassa / case

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

[dB]

[dB(A)]

1m [dB(A)]

3m [dB(A)]

84

82

83

75

75

75

73

69

90

82

55

48

1 = potencia acústica por banda de actava
2 = potencia acústica total
3 = presión acústica, medida a 1 (m) y 3 (m) de la cabina de la máquina

1 = sound power listed by octave band.
2 = total sound power.
3 = sound pressure, measured respectively at 1 [m] and 3 [m] from the unit case.

CAUDAL VS EFICIENCIA TÉRMICA DE LA RECUPERACIÓN DE CALOR / FLOW RATE VS THERMAL EFFICIENCY OF HEAT RECOVERY

Eff. RH 0%, dT 20°C

Eff. RH 80%, dT 25°C

Eff. RH 50%, dT 20°C

100
95
90
85

Eff. [%]

80
75
70
65
60
55
50
200

300

400

500

600

700
Q [m3/h]

800

900

1000

1100

1200

DIMENSIONES / DIMENSIONS

A1

A2

B

C

D

øE

F

G

H

L

M

Kg H

Kg V

1000

1000

905

1060

380

180

250

500

100

1200

450

80,0

86,0

HORIZONTAL
RCE/H

L
A1

ØE

M
D

D

VERTICAL
RCE/V

G

F

H

F

A1
B

A2

G

ØE

4xØ 9,2

Dim. total L x H x P
N. 1 filtro por lado, dimensiones: 450 x 340 x 25 mm

Packaging: L x H x P
N. 1 filter per side, dimensions: 450 x 340 x 25 [mm]

A2
C
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