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MG.1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte
Projecte de reforma de la planta tercera de l’edifici Media-TIC, al carrer de Roc Boronat, 117,
de Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Objecte de l’encàrrec
L’objectiu és la redistribució i l’adaptació de les instal·lacions de la planta per habilitar-la com a
espai d’ús administratiu per dues dependències de l’Ajuntament de Barcelona, amb
requeriments específics.
Situació:
L’edifici Media-TIC es troba a la cantonada entre els carrers Roc Boronat i Sancho de Àvila, al
barri del Poblenou, districte de Sant Martí, de Barcelona.
Es tracta d’un edifici aïllat a quatre façanes, de planta baixa i set plantes pis.
Ref. Cadastral: 2739621DF3823H
Edifici situat a la parcel·la 10 06431 021
Entorn urbà, barri de Poblenou, 22@, districte de Sant Martí
Parcel·la sense servituds.
Any de construcció de l’edifici:2.009, segons dades cadastrals.
Superfície total de sostre de l’edifici: 22.950 m², segons dades cadastrals.
Qualificació urbanística 7@, sistema d’equipaments relacionats amb la formació i divulgació de
les activitats @
La planta motiu d’intervenció, la planta tercera, serà llogada per l’Ajuntament de Barcelona.
En tractar-se d’una reforma interior no es modifica cap dels paràmetres urbanístics. Tampoc
varia l’activitat ni l’ús
El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres reglaments i
disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.
MG.2 Agents del projecte
Promotor:
Direcció de Logística i Manteniment, Ajuntament de Barcelona
CIF P0801900B
Projectista:
Direcció de Logística i Manteniment, Ajuntament de Barcelona
I
PGI ENGINEERING, S.L.P.
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MD.1 Descripció del projecte
El projecte modifica lleument la delimitació actual de les circulacions interiors de la planta
tercera, planteja una redistribució d’espais de treball administratiu, sales de reunions,
despatxos, sala de formació i espai de descans, i adapta les instal·lacions necessàries pel bon
funcionament dels espais un cop redistribuïts.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Tots els espais obtinguts tenen caràcter d’ús administratiu. De 8 espais individuals es passarà a
2 espais per departaments diferents, i una sèrie d’espais d’ús comú (sales de reunions, sala de
formació, magatzem i menjador de personal)
Dins dels espais individuals es configuren zones de treball obert, despatxos i sales de reunions
de petit format.
En tractar-se d’una reforma interior, l’actuació en l’edifici no comporta cap canvi en la
volumetria i per tant no varia la seva relació amb l’entorn.
1.1 Descripció general de l’edifici i de l’àmbit d’actuació
Es tracta d’un edifici aïllat a quatre façanes, de planta baixa i set plantes pis.
Disposa d’un pati interior de secció variable en cada planta.
L’estructura es situa a l’exterior de la façana, disposant els forjats penjats des d’una estructurapont a la coberta.
L’edifici disposa d’un nucli de comunicacions principal, amb 3 ascensors i una escala, i un nucli
secundari amb una escala.
Disposa de dos blocs de lavabos en columna a totes les plantes, al costat del nucli principal.
Tot l’edifici és d’ús administratiu, per a dependències tant privades com públiques.
L’àmbit del projecte és la planta tercera (amb intervencions de configuració al Rack informàtic
de la planta primera), en una superfície útil total de 1.302.13 m2.
La planta tercera actualment es troba dividida en 8 espais individuals, connectats per un
passadís central que va de nucli a nucli.
Les divisòries que separen els espais individuals dels espais de circulació de planta, són
mampares lleugeres de fusta i vidre, amb portes de vidre sense fusteria.
Les divisòries entre espais individuals contigus són d’envans de cartró-guix.
Totes les instal·lacions es reparteixen pel cel-ras o pel paviment tècnic.
El paviment és homogeni a tota la planta, de peces de moqueta disposades sobre el paviment
tècnic
Per aquest paviment tècnic de baix perfil discorre el cablejat de força i dades actual, que
alimenta caixes de connexió integrades al paviment.
Cada un dels espais individuals disposa d’un comptador elèctric propi (situat al soterrani) i un
quadre elèctric a l’interior de cada espai, del que pengen les línies d’enllumenat, força i unitats
interiors de clima de cada espai. La resta de les instal·lacions elèctriques de les zones comuns
de planta queda distribuïda des d’un quadre central de planta.
El cel-ras es homogeni a tota la planta, de safates metàl·liques registrables muntades sobre
franges de suport.
La planta tercera disposa d’un sistema de climatització de sistemes d’aigua, amb generació
centralitzada, distribució a quatre tubs per l’interior del cel-ras fins a unitats interiors, que
impulsen aire a reixes lineals de façana o difusors de cel-ras. Un sistema de ventilació i
renovació d’aire aporta aire primari a cada una de les unitats interiors de clima.
El sistema d’enllumenat és homogeni, amb una trama uniformement repartida de lineals de
fluorescents encastats al cel-ras.
La resta de la planta disposa d’instal·lacions de detecció i extinció d’incendis, segons
normativa.
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1.2 Descripció de les obres
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Enderroc de les divisòries actuals que separen espais privatius de la planta.
Modificacions en les divisòries que delimiten els espais de circulació de la planta, entre
els dos nuclis de comunicacions verticals, i els espais privatius de cada una de les
dependències i els espais d’ús comú. Alguns trams d’aquestes divisòries es
modifiquen, intercanviant mòduls fixes i portes, i d’altres trams són de nova construcció.
Construcció de nous frontals de mampares i divisòries per delimitar sales de reunions,
despatxos, sala de formació, magatzems i menjador de personal
Modificació de la segregació de la baixa tensió en espais privatius actuals, disposant
dos quadres de distribució nous corresponents als dos usuaris diferenciats, en
substitució dels 8 actuals.
Dotació de xarxa de força per endolls en llocs de treball, a través del paviment tècnic,
des de cada un dels dos quadres elèctrics nous.
Dotació d’una xarxa de dades derivada de l’alimentació de fibra òptica, a partir de la
planta primera, a través de la ubicació de dos armaris racks que distribuiran cablejat
UTP als diferents punts de treball, a través del paviment tècnic.
Modificació de les instal·lacions de clima i ventilació de la planta, desplaçant unitats
interiors, reixes i difusors, i substituint algunes unitats per d’altres de dimensió més
adequada a la mida dels espais actuals, tot respectant la distribució de clima i ventilació
generals des dels muntants verticals de l’edifici.
Modificació i complementació de la xarxa d’enllumenat actual, per obtenir una
distribució adequada als nous espais.
Modificació de la resta de les instal·lacions actuals existents, per adequar-les a la
normativa actual en funció de la nova distribució.
Adaptació del paviment tècnic, paviment i cel-ras, per acollir les noves instal·lacions
encastades que hi tenen afectació, tot respectant la trama homogènia de la planta.

MD.2 Requisits en funció de les característiques de l’edifici
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici
ofereixi prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que
estableixen els articles 3.1b) i 3.1c) de la Llei de Ordenació de l’edificació.
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat amb
l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte
s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que les dites normes figuren
ressenyades relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria.
En tractar-se d’un establiment d’ús administratiu, en general s’aplica el CTE i el RITE,
amb l’aplicació d’altres normatives sectorials. En aplicació de l’article 2 de les
Disposicions generals del Codi tècnic d’Edificació es complirà la Normativa continguda
en el Codi amb les excepcions que marca el propi codi en funció de l’àmbit d’aplicació
de les seves diferents seccions:
2.1 Seguretat estructural
No s’intervé estructuralment.
2.2 Seguretat en cas d’incendi
SI-1. Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi
No s’altera la sectorització de la planta.
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No existeixen locals de risc especial.
Els materials de revestiment seran C-s2,d0 per parets i sostres i EFL per terres
SI-2. Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi
No varien amb la intervenció.
SI-3. Condicions per a l’evacuació dels ocupants
Les modificacions de distribució compleixen amb les distàncies dels recorreguts
d’evacuació.
La senyalització dels elements d’evacuació complirà amb la normativa corresponent.
SI-4. Instal·lacions de protecció contra incendi i la seva senyalització
Queden descrites a la documentació gràfica. Es variarà la posició dels elements de
detecció i extinció corresponents per complir amb els requeriment i separacions
normatives.
SI-5. Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici
No varien amb la intervenció.
Si-6. Condicions de resistència al foc de l’estructura
No varien amb la intervenció.
2.3 Seguretat d’utilització i accessibilitat
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències
bàsiques SUA del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar,
el màxim possible, els accidents i danys als usuaris. Aquestes exigències es satisfan
adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització,
DB SUA, així com al Decret 259/2003 de “Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis
d’habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
SUA-1. Condicions per limitar el risc de caigudes.
No varien amb la intervenció.
SUA-2. Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament
Es compliran en aquells tancaments de vidre i portes de vidre
SUA-3. Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes
Es compliran en sistemes d’obertura de portes i de lavabos.
SUA-4. Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada
Es compliran en zones de circulació i en il·luminació d’emergència.
SUA-5. Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la
tipologia de l’edifici
No varien amb la intervenció.
SUA-6. Condicions per evitar el risc d’ofegament
No s’aplica
SUA-7. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment
No s’aplica
SUA-8. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp
No s’aplica
SUA-9. Condicions d’accessibilitat
El projecte garanteix l'accessibilitat de l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda o
qualsevol altra limitació, en compliment de la normativa vigent, segons Decret 135/1995
de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, així com del Document SUA9 de Seguretat d’Utilització i
accessibilitat.
No es fan alteracions que decreixin les condicions d’accessibilitat actuals.
2.4.

Exigències de salubritat
HS-1. Protecció contra la humitat
No varien amb la intervenció.
HS-2. Recollida i evacuació de residus
No varien amb la intervenció.
HS-3. Qualitat de l’aire interior
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Les modificacions motivades per la nova distribució compliran amb el RITE, i queden
recollides en la memòria tècnica d’instal·lacions del projecte
HS-4. Subministrament d’aigua
No varien amb la intervenció.
HS-5. Evacuació d’aigües
Es seguiran els criteris de dimensionament i disseny de les instal·lacions d’evacuació,
amb sistemes separatius.
HS-5. Protecció davant l’exposició del radó
No s’aplica
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2.5

Protecció enfront el soroll:
No es d’aplicació en aquest cas.
En el perímetre de les sales marcades al projecte es disposarà una barrera fònica per
sobre del cel-ras.

2.6

Estalvi d’energia:
No és d’aplicació cap requeriment d’aplicació a l’envolupant de l’edifici, ja que es tracta
d’una reforma interior.
HE-0. Limitació del consum energètic
No s’aplica
HE-1. Condicions pel control de la demanda energètica
L’abast de la intervenció no intervé en l’envolupant de l’edifici, i no és d’aplicació.
HE-2. Condicions de les instal·lacions tèrmiques
Les modificacions motivades per la nova distribució compliran amb el RITE, i queden
recollides en la memòria tècnica d’instal·lacions del projecte
HE-3. Condicions de les instal•lacions d’il·luminació
S’assoliran els valors d’eficiència normatius.
També s’instal·laran sistemes de control i regulació en sales de reunions i elements
d’ocupació molt variable.
HE-4. Contribució energia renovable mínima per a la producció d’ACS
No s’aplica
HE-5. Generació mínima d’energia elèctrica
No s’aplica

2.7

Altres requisits de l’edifici
Altres sistemes d’instal·lacions com el de baixa tensió, telecomunicacions i audiovisuals
compliran amb la reglamentació de cada àmbit
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MC.1 Descripció dels sistemes que composen l’edifici
1.1

Enderrocs
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S’enderrocaran, desmuntaran o arrencaran aquells elements assenyalats al projecte,
divisòries de cartró-guix i ceràmica, divisòries lleugeres, unitats interiors de clima,
canonades de distribució, conductes de ventilació, caixes de mecanismes encastades,
elements terminals d’instal·lacions, etc.
Els elements arrencats a reaprofitar total o parcialment es reservaran a l’obra,
degudament protegits i embalats, custodiats pel contractista.
Es desmuntaran aquelles instal·lacions de clima, cablejat, electricitat, xarxa, enllumenat
i d’altres assenyalades al projecte, eliminant qualsevol element obsolet no aprofitable.
Abans de començar els enderrocs es desconnectaran els elements terminals de la
xarxa de detecció d’incendis. Després de fer les modificacions, es tornaran a fer les
configuracions necessàries per tornar a posar-la en marxa, sempre amb el vist i plau i
seguint directrius de l’empresa mantenidora.
Es reservaran a l’obra, pel seu reaprofitament, aquells elements que el promotor
determini, i es conservaran en bon estat pel seu posterior remuntatge.
També es reservaran tots els mecanismes a desplaçar i es conservaran nets i
embolicats amb plàstic fins la seva reubicació, sent responsable el contractista dels
danys per mala conservació del material.
Tots els enderrocs i desmuntatges es faran amb la cura necessària per no malmetre
cap instal·lació a conservar.
Es portarà a terme la separació de residus pel reciclat dels que siguin convenients
segons normatives de gestió de residus.
1.2

Tancaments, divisòries i portes

Es segellaran tots els passos entre sectors d’incendis al voltant de les instal·lacions
noves o desmuntades, amb elements ignífugs o intumescents.
Es desmuntaran i re-situaran algunes portes del passadís, amb material reaprofitat,
vidre trempat, tirador, ferratges i fre. Es reposaran aquells elements necessaris que no
sigui possible reaprofitar. Es practicaran els nous encastaments pels frens de terra, i es
taparan els forats dels encastaments vells. Les portes quedaran perfectament
anivellades, sense que les fulles toquin a terra en cap punt del seu recorregut.
Es desmuntaran i re-situaran alguns mòduls fixes de vidre del passadís, de vidre
laminar i travessers horitzontals superior i inferior de fusta de 60x60 mm. Es reposaran
aquells elements necessaris que no sigui possible reaprofitar. Tots els travessers
superiors quedaran fixats mecànicament al forjat, si cal assegurar la seva estabilitat en
el tram.
En conseqüència amb el moviment de mòduls de les divisòries del passadís, es
disposaran muntants verticals i tapetes de fusta, 60x60mm., amb galze per vidre o per
encaix de porta, en 1 o 2 costats, en continuïtat amb el material existent, ja sigui amb
material nou o reaprofitat, segons documentació gràfica.
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En alguns trams de la divisòria del passadís es muntaran noves divisòries de fusta i
vidre, amb tot el material nou, però en continuïtat amb les actuals, conformades amb
perfils de fusta 60x60 i vidre laminar, segons documentació gràfica.
En alguns trams de la divisòria del passadís també es disposaran nous frontals de fixos
i portes cegues, per encaixar dintre de subestructura de mampares existent o replicada,
conformades per:

Part cega formada per subestructura de fusta de pi, 40x100, aïllament amb
plaques d'aglomerat de suro de 40 mm. i tauler contraxapat de pi d'11 mm.

Fulles de portes amb la mateixa estructura i 60 mm. de gruix, amb galze. Acabat
envernissat natural.

Tiradors de fusta ∅25 x 600 mm., pany de cilindre i clau maestrejada, quatre
perns, perfils de goma d'estanquitat.
A l’interior dels espais de treball es disposaran frontals de mampares nous, conformats
per:

Part fixa formada per estructura de fusta de pi de mides segons detalls, tractada
amb autoclau, acabat envernissat natural, amb galze per vidre laminar 6+6.

Portes, 90 cm. de pas x tota l'alçada. Estructura de fusta de pi, mides segons
detalls, tractada amb autoclau, acabat envernissat, amb galze i perfils de goma per
estanquitat. Vidre laminar 6+6.

Tiradors de fusta ∅25 x 600 mm., pany de cilindre i clau, quatre perns.

Tot el sistema s'entregarà contra llistó superior corregut collat al cel-ras.
Tota la fusta nova i derivats comptaran amb certificat FSC
Les noves divisòries de cartró-guix s’executaran de paviment tècnic a cel-ras, amb
envà de cartró-guix, 1 placa 15 mm. per cara, perfils de 48 mm i aïllament de suro de
40 mm.. L’aïllament acústic del tancament serà, com a mínim, RA>=43 dB.
El tancament nou del menjador es farà amb envà de cartró-guix, 2 plaques per cara,
hidròfugues del costat menjador, i normals per l'altre costat, perfils de 48 mm i aïllament
de suro de 40 mm. L’aïllament acústic del tancament serà, com a mínim, RA>=52 dB
A les parts assenyalades, les divisòries continuaran per sobre dels cel-rasos amb una
barrera fònica de suro aglomerat, muntada sobre perfils d’acer galvanitzat..
Tots els vidres fixes de mampares seran laminars, amb butirals transparents. Un cop
col·locats es disposaran vinils translúcids, segons projecte.
1.3

Revestiments verticals

Els paraments de cartró-guix, aniran pintats amb pintura a l’aigua, excepte el parament
del menjador que anirà pintat amb esmalt.
Els elements de fusta s’envernissaran amb vernissos naturals transparents.
Totes les pintures seran inodores.
1.4

Paviments

Es practicaran a les peces del paviment tècnic les mecanitzacions o perforacions
necessàries pels frens de portes o caixes de mecanismes encastades. Es taparan tots
els forats en peces perforades amb elements resistents.
Es reposaran les peces de moqueta necessàries, en conseqüència amb les peces que
faltin o hagin quedat deteriorades després dels elements enderrocats, desmuntats o
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modificats. Es buscarà el mateix model actual o un model de similars característiques i
aspecte. Si les variacions d’aspecte són rellevant, es concentraran les parts noves en
una única zona.
Es disposarà nou sòcol de fusta de DM pintat, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs
d´expansió i cargols, segellada la junta entre sòcol i tancament.
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1.5

Cel rasos

Es practicaran a les safates del cel-ras metàl·lic les mecanitzacions o perforacions
necessàries per les instal·lacions encastades. Es reposaran les safates metàl·liques en
conseqüència amb les peces que faltin o hagin quedat deteriorades després dels
elements enderrocats, desmuntats o modificats. Es buscarà el mateix model actual o un
model de similars característiques i aspecte. Si les variacions d’aspecte són rellevant,
es concentraran les parts noves en una única zona.
1.6








1.7






1.8



Instal·lacions de baixa tensió
Es substituiran tots els quadres elèctrics per tres quadres nous.
o Un quadre per la zona de la DAC, el SQ-P3-1
o Un quadre de SAI per la zona de la DAC, el SQE-P3-1, que funcionarà
amb un SAI traslladat d’un altre edifici
o Un quadre per la zona de BCN-Activa, el SQ-P3-2
Es disposarà el cablejat elèctric de llocs de treball per safates noves o existents
disposades al paviment tècnic.
Es disposarà el cablejat elèctric de l’enllumenat per safates noves o existents
disposades al cel-ras.
Es disposaran caixes de mecanismes, a paviment o a divisòria, segons projecte.
Es practicaran les mecanitzacions necessàries al paviment tècnic per encastar les
caixes, reaprofitant peces perforades de caixes actuals si és possible.
Les caixes de paviment actual que no siguin útils es retiraran, es taparà la
perforació al paviment tècnic i es reposarà el paviment.
La instal·lació elèctrica serà legalitzada
Instal·lacions d’enllumenat
Es reasignaran cablejats de lluminàries actuals per associar-les a les enceses del
projecte.
S’anul·laran les línies assenyalades al projecte, desconnectant-les, mantenint-les
físicament.
Es substituiran els tubs fluorescents malmesos
Es disposaran els downlights encastats complementaris designats al projecte,
practicant les mecanitzacions corresponents al centre de la safata de cel-ras.
Es disposaran els detectors de presència i els interruptors o commutadors
designats al projecte. A les sales en les que hi ha detector i interruptor, actuaran
combinats, de manera que l’interruptor mana sobre el detector.
Es disposaran les lluminàries d’emergència complementàries, reaprofitants les
existents sempre que sigui possible.
Instal·lacions de comunicacions
Es farà la derivació de les fibres òptiques que alimentaran cada un dels dos racks,
des de l’espai tècnic de la planta segona, disposant els cablejats i les
electròniques descrites.
Es distribuirà cablejat estructural categoria 6 per safates existents o noves pel
paviment tècnic, separades de les safates de cablejat de BT.
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Totes les rosetes RJ45 s’etiquetaran, i es marcarà el cablejat a la punta abans del
grimpat.
Es certificaran totes les connexions punt a punt
Es disposaran els connectors i el cablejat HDMI segons projecte, encastats en les
caixes de mecanismes.
Instal·lacions de detecció i extinció d’incendis
Es faran les modificacions en els elements terminals, polsadors, detectors,
sirenes..., reutilitzant elements existents i complementant amb els elements nous.
Es faran les configuracions a la centraleta d’incendis actual, incorporant nous
esquemes de llaços.
Es traslladarà BIE-25 segons projecte, disposant la nova en armari de superfície i
tapant el forat de la existent amb xapa d’acer esmaltada al forn. Inclou treballs de
buidat, emplenat, proves d’estanquitat de la instal·lació i posada en servei
certificada.
Es faran les modificacions de la xarxa de ruixadors, segons projecte.
Es complementaran els extintors, disposats en suport de peu o de paret
Es disposaran les senyalitzacions d’elements d’incendis i de recorreguts
d’evacuació, segons projecte
Instal·lacions de climatització i control centralitzat
Es desconnectaran i desmuntaran les unitats interiors, xarxa de distribució,
conductes, difusors i reixes, segons projecte, aïllant el tram de distribució i buidant
la part de la instal·lació corresponent.
Es disposaran noves unitats interiors, i termòstats, per climatitzar sales petites,
segons projecte, modificant i ampliant la xarxa de canonades aïllades de
distribució, de conductes, i de difusors i reixes..
S’omplirà la instal·lació, es faran les proves d’estanquitat i pressió corresponents,
certificades.
Es disposaran nous termòstats per accionar unitats interiors existents, agrupantlos i situant-los segons instruccions de la DF.
Es disposarà la valvuleria, cablejat de comunicacions i mòduls de control per
sistema Controlli.
Es farà la integració de tot el sistema de control en el sistema Scada de
l’Ajuntament de Barcelona, proporcionant esquemes i creació de pantalles al
software.
La instal·lació serà legalitzada
Instal·lacions de ventilació
Es faran les modificacions assenyalades al projecte en els conductes existents
d’aire primari de la planta, per derivar la impulsió i l’extracció des de les noves
unitats interiors i els nous espais. Els conductes nous es faran amb llana de vidre o
trams flexibles.
S’interposaran comportes de regulació manual
Es disposarà un nou conducte d’extracció directe pel menjador de personal, que
connecti amb l’últim tram de la planta, per evitar difusió el reflux de pudors per
altres reixes.
Instal·lacions de fontaneria
Es farà la derivació de la xarxa d’aigua sanitària existent pel menjador de personal,
amb canonada aillada de polipropilè pel cel-ras i encastada a l’envà
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S’interposaran claus de tall a l’entrada del menador i de cada peça, per alimentar
pica i font d’aigua
Es disposarà aigüera d’acer inoxidable encastada en taulell d’aglomerat hidròfug i
aixeta d’aigüera per aigua freda.
Instal·lacions de sanejament
Es construiran les recollides de condensat per les noves unitats de clima,
connectades a la xarxa de sanejament actual.
Es construiran les recollides de l’aigüera i font del menjador de personal, amb tub
cel-ras de PVC de 40 mm. connectat a xarxa de sanejament actual, pel l’interior
del de la planta inferior.

Barcelona, juny de 2.021

Carlos Díez Rodríguez
Direcció de Logística i Manteniment
Gerència de Recursos
Ajuntament de Barcelona
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1
1.1

INTRODUCCIÓ
OBJECTIU

L’ objectiu del present projecte és definir les instal·lacions de la reforma de la planta 3 de
l’edifici Media Tic en Barcelona.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les instal·lacions es dissenyaran segons especificacions del plec de condiciones tècniques per
aquest projecte, que es detallin en annex adjunt.
1.2

REGLAMENTS I NORMES D’APLICACIÓ

D’acord amb l’Article 1er.a.1 del Decret 462/1971 de 11 de Març en l’execució de les obres
hauran d’observar-se les normes vigents aplicables sobre la construcció, a la data de visat del
Projecte d’Execució. Amb aquest objectiu, es cita la següent relació de la Normativa Aplicable:
1.2.1

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL

Ordenació de l’edificació
Llei 38/1999, de 5 de Novembre, de la Jefatura de l’Estat
B.O.E.: 6-NOV-99
Código Técnico de la Edificación
Real Decret 314/2006, de 17 de marzo, per el que s’aproba el “Código Técnico de la
Edificación”.
B.O.E.: 28-MAR-2006
Redacció de Projectes i Direcció d’Obres
Decret 462/1971, d’11 de març, pel que s’aproven les normes de redacció de projectes i
direcció d’obres d’edificació.
B.O.E. 24/03/71 – nº 71
Indústria i Registre Industrial
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria.
BOE nº 176, del 23-07-92
Real Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de la
Infraestructura per la Qualitat i la Seguretat Industrial.
BOE de 6 de febrer de 1996
Correcció d’errades BOE de 6 de març de 1996.
Real Decret 411/1997, de 21 de març, pel que es modifica el Real Decret 2200/1995 de 28
desembre, pel que s’aprova el Reglament de la Infraestructura per la Qualitat i Seguretat
Industrial.
B.O.E. de 26-04-1997
1.2.2

SEGURETAT I SALUT

Prevenció de Riscos Laborals
1. MEMÒRIA
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC
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Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
BOE 10.11.1995
Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.


Guia tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a l’utilizació de llocs de
treball.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat y salut en les obres de construcció.
Real Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i
seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.
Inici Activitats d’Empreses i Centres de Treball
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
BOE nº 106. 01 de maig de 2010.
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria.
BOE nº 176, del 23-07-92
Condicions Acústiques en Edificis
Ley del Ruido (Ley 37/2003)



RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

RD 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.


Modificación de las disposiciones transitorias por RD 1675/2008 (BOE n. 252 de
18/10/2008)

Llei 16/2002 Decret 176/2009 de la Generalitat de Catalunya: Protecció contra la contaminació
acústica.
1.2.3

IMPACTE AMBIENTAL

Prevenció i Control integrats de la Contaminació
Llei 16-2002, de 1 de Juliol, de Prevenció i Control integrats de la Contaminación.
BOE nº 157 del 02/07/02
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Avaluació de l’impacte ambiental
Real Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, per el que s’aproba el texte refundit de la Llei
d’Evaluació de Impacte Ambiental de projectes.
B.O.E. nº 23 26/01/2008
Real Decret 1131/1988, de 30 de setembre, Reglament per l’Execució de l’Avaluació de
l’Impacte Ambiental, del Ministeri d’Obras Públiques i Urbanisme.
BOE 05.10.88

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Emisions a l’atmósfera.
Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació
BOE Nº 157, de 2 de juliol de 2002.
Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.
BOE Nº 157, de 2 de juliol de 2002.
Real Decret 430/2004, de 12 de març, pel qual s’estableixen normes sobre limitació
d’emissions a l’atmosfera de determinants agents contaminants procedents de grans
instal·lacions de combustió, i es fixen certes condicions per al control de les emissions a
l’atmosfera de les refineries de petroli.
BOE Nº 69, de 20 de març de 2004.
1.2.4

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids.
B.O.E. nº 103 de 30 d’abril de 1982
Llei 15/1995, de 30 de maig, sobre Límits del domini sobre immobles per eliminar barreres
arquitectòniques a les persones amb discapacitat.
Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació,
aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació
de les persones amb discapacitat.
B.O.E. nº 122 de 23-05-89
1.2.5

AIGUA (FONTANERIA)

Real Decret 909/2001, de 27 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la
prevenció i control de la legionel·losis.
BOE 28/07/2001
Aigües de Consum Públic
Real Decret 1138/1990, de 14 de setembre, pel que s’aprova la Reglamentació Técnico
Sanitària per l’abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic.
BOE núm. 226 -20.09.1990
ORDRE de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el "Plec de prescripcions tècniques
generals per canonades d’abastament d’aigua" i es crea una "Comisió Permanent de
Canonades d’Abastament d’Aigua i de Sanejament de Poblacions"
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Comptadors
Real Decret 889/2006, de 21 de juliol, per el que es regula el control metrològic de l’estat sobre
instruments de mesura.

B.O.E. nº183 , de 1 d’agost de 2006

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.2.6

APARELLS ELEVADORS

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels mateixos
Real Decret 2291/1985, 08 novembre 1985, del Ministeri d’Indústria i Energia.
B.O.E. 11 desembre 1985.
Derogat por la Directiva 95/16/CE, excepte Arts. 10 a 15, 19 i 24.
Real Decret nº 1314/1997, de 1 d’agost, pel que es dicten les disposicions d’aplicació a la
directiva del parlament europeo i del consell 95/16/CE sobre ascensors.
B.O.E. 30 setembre 1997
Ordre de 23 de setembre de 1987. ITC MIE AEM-1, Instrucció Tècnica Complementària
Referent a Normes de Seguretat per la Construcció i Instal·lació d’Ascensors Electromecànics, i
les seves modificacions.(O. 23-9-1987. BOE 6-10-1987) (O. 12-9-1991. BOE 17-9-91 i BOE 1210-91) Resolució BOE 11-9-91
Resolució de 27 d’abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la que
s’aproven prescripcions tècniques no previstes en la Instrucció Tècnica Complementària MIEAEM1, del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció.
BOE 15-5-1992
Real Decret 596/2002, de 28 de juny, pel que es regulen els requisits que han de complir-se
per la projecció, construcció, posada en servei i explotació de les instal·lacions de transport de
persones per cable.
BOE núm. 163, del dimarts 9 juliol 2002
Reglament d’Aparells Elevadors per Obres
Ordre de 23 de maig de 1977 per la que s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per obres.
Real Decret 836/2003, Instrucció Tècnica complementaria “MIE-AEM2” del Reglament
d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.
Real Decret 837/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el nou text modificat refós de la
Instrucció tècnica complementària "MIE-AEM-4" del Reglament d'aparells d'elevació i
manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.
B.O.E.: 170
1.2.7

CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions
tècniques complementàries (ITE)
R.D. 1027/2007, de 20 de Juliol de 2.007, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis
(RITE) i de les seves Instruccions Tècniques Complementàries ( ITE ).
B.O.E. 5/08/98.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aparells a Pressió
Real Decret 2060/2008, de 12 de desembre de 2008, pel que s’aprova el Reglament d’Aparells
a Pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.
B.O.E.: 31
Resolució de 4 de juliol de 2002, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la que
s’acorda la publicació de la relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Real Decret
769/1999, de 7 de maig, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE relativa als equips a pressió.
B.O.E.: 182
Xemeneies Modulars Metàl·liques
Xemeneies Modulars Metàl·liques
Real Decret 846/2006, de 7 de juliol. Declaració d’obligat compliment de les especificacions
tècniques de Xemeneies Modulars.
B.O.E.: 186 05/08/2006
Criteris Higiènic-sanitaris per la Prevenció i Control de la Legionel·losis
Real Decret 909/2001, de 27 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la
prevenció i control de la legionel·losis.
BOE 28/07/2001

1.2.8

ENERGIES RENOVABLES

Energia Solar
Real Decret 891/1980, de 14 d’abril, sobre Homologació dels Panells Solars.
B.O.E.: 12-05-80.
Real Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la
xarxa de baixa tensió.
BOE de 30 de setembre de 2000
Resolució de 31 de maig de 2001, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la
que s’estableixen el model de contracte tipus i el model de factura per instal·lacions solars
fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió.
BOE núm. 148, de 21 de juny de 2001
Ordre de 9 d’abril de 1981, Especificacions de les exigències tècniques que han de complir els
sistemes solars per aigua calenta i climatització, del Ministeri d’Indústria i Energia.
B.O.E. 99; 25.04.81
Generació d’Electricitat
Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric. Conté les modificacions introduïdes per la
Llei 50/1998 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social.
BOE de 28 de Novembre de 1997
1. MEMÒRIA
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 10 DE 52

Real Decret 2818/1998 de 23 de Desembre, sobre producció de energia elèctrica per
instal·lacions alimentades per recursos o fonts d’energies renovables, residus o cogeneració.
BOE 30-12-1998, núm. 312
Real Decret 2366/1994, de 9 de desembre, sobre producció de energia elèctrica per
instal·lacions hidràuliques de cogeneració i altres alimentades per recursos o fonts d’energies
renovables.
BOE nº 313

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.2.9

ELECTRICITAT

General
Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric. Conté les modificacions introduïes per la Llei
50/1998 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social.
BOE de 28 de novembre de 1997
Real Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministre i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia
elèctrica.
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i Instruccions Complementàries
Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa
Tensió. Inclou Reglament e Instruccions Tècniques Complementàries de ITC-BT-01 a ITC-BT51.
BOE nº 224
Escomeses, comptadors i tarifes
Real Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions
d'energia elèctrica.
B.O.E.: 310
Publicació: 27/12/2000
Real Decret 1164/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de
transport i distribució d’energia elèctrica.
Real Decret 875/1984, de 28 de Març, Reglament de Comptadors d’ús corrent. Classe 2.
BOE 12/05/84.
1.2.10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials
Real Decret 2267/2004 de 03-12 aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els
establiments industrials.
BOE.Nº 303 del 17-12-2004
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Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats
Real Decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel que s’aprova el Reglament General de
Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
BOE número 267 de 6 de novembre de 1982.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Plans d’Evacuació i Autoprotecció.
Ordre de 13 de novembre de 1984 sobre exercicis d’evacuació en centres docents d’educació
general bàsica, batxillerat i formació professional.
Ordre ministerial de 29 de novembre de 1984, del Ministeri del interior per la que s’aprova el
manual d’autoprotecció. Guia per desenvolupament del pla d’emergència contra incendis i
d’evacuació de locals i edificis.
BOE núm. 49, de 26 de febrer de 1985
1.2.11 SANEJAMENT

Aigües residuals. Normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
Real Decret-Llei 11/1995 de 28-12, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament
de les aigües residuals urbanes.
BOE.Nº 312 de 30-12-1995
Adapta a: Directiva 91/271/CEE.
Real Decret 509/1996 de 15-03 de desenvolupament del R.D.-Llei 11/1995 de 28-12, pel que
s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
BOE.Nº 77 del 29-03-1996
Real Decret 2116/1998 de 02-10, pel que es modifica el R.D.509/1996 de 15-03 de
desenvolupament del R.D.-Llei 11/1995 de 28-12, pel que s’estableixen les normes aplicables
al tractament de les aigües residuals urbanes.
BOE.Nº 251 del 20-10-1998
Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions.
Ordre de 15 de setembre de 1986 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions.
BOE 23/09/86 – nº 228

1.2.12 TELECOMUNICACIONS

Telecomunicacions
Llei 11/1998, de 24 d’abril, General de Telecomunicacions
BOE 25-4-1998 Correcció d’errors BOE 8-7-1998
Reial Decret 863/2008, de 23 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, pel que fa al ús del domini
públic radioelèctric.
B.O.E.: 138
Publicació: 07/06/2008
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Infraestructures Comunes de Telecomunicació
Real Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per
l’accés als serveis de telecomunicació.
BOE. nº 51 de 28 de febrer de 1998.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Reial Decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a
l'interior de les edificacions.
B.O.E.: 78
Publicació: 01/04/2011
Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de
les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació
a l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions,
aprovat pel Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril.
B.O.E.: 126
Publicació:27/05/2003
Telecomunicacions per Cable
Llei 42/1995, de 22 de desembre de les Telecomunicacions per Cable.
BOE 23.12.1995
B.O.E.: 306
Publicació: 23/12/1995
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
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2
2.1

INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
OBJECTIU

L’objecte del present apartat és definir les parts que composen la instal·lació de baixa tensió,
del condicionament de la zona objecte del projecte.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquest apartat estableix i justifica les condicions tècniques i econòmiques d’execució de la
instal·lació, de característiques normalitzades la fi del qual és subministrar energia elèctrica en
baixa tensió a totes les instal·lacions.
2.2

NORMATIVA

La instal·lació elèctrica de baixa tensió es realitzarà, d’acord amb el vigent Reglament
Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de ITC-BT-01 a ITCBT-51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 12-09-02.
La realització de dita instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, el
qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en
l’execució dels reglaments, normes i instruccions que siguin d’aplicació i citades anteriorment
També s’ha tingut en compte en la realització d’aquest projecte la aplicació de la normativa vigent
referent al Codi Tècnic de l’Edificació:
SI 3 Evacuació,
SU 4 Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada
HE3 Eficiència Energètica de las instal·lacions de il·luminació
2.3

XARXA DE TERRA

Les postes a terra s’estableixen amb l’objecte, principalment, de limitar la tensió que amb
respecte a terra poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques, assegurar
l’actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat.
La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni cap mena
de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una instal·lació i un
elèctrode, o grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte d’aconseguir que en el
conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny no existeixin diferències de
potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents o manca de
descàrrega d’origen atmosfèric.
La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 i NTE 1973 IEP.
Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran
dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni
en els cables ni en les connexions.
Els cables del circuit de terra seran tant curts com sigui possible, (en el cas de les derivacions)
no estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast
mecànic.
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Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les
superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura
d’alt punt de fusió.
Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar
la seva continuïtat.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de
terra.
El present projecte, al tractar-se de la reforma d’una planta de l’edifici, es connectarà a la xarxa de
terres existent de l’edifici des del quadre general de distribució (Q.G.D), a partir del qual es
distribuirà el conductor de terra fins a cada servei.
Càlculs de xarxa de terra
Aquests càlculs es realitzaran segons els valors que es marquen en la instrucció ITC-BT-18, la
tensió de contacte màxima permesa per R.B.T serà de (50) V., y tenint en compte que
s’utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat de (0,03) A, la resistència del terra haurà de
tenir un valor mínim.

V
R
In

50
 166
0,3

El circuit de terra es mesurarà, i si el seu valor és molt gran, es col·locaran les piquetes
necessàries fins a reduir-lo al desitjat. Aquest valor serà inferior a 10, per seguretat, en cas de
inutilització dels interruptors diferencials.
Indicar que pel present projecte, ja que només es objecte de modificació una part del edifici
existent, es considerarà la instal·lació de terra existent.
Per el correcte funcionament de les instal·lacions es deurà verificar que el valor d’aquesta es
inferior a 10. En cas contrari es prendran les mesures necessàries per a garantir el valor
indicat.
2.4
2.4.1

ARQUITECTURA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA

Anteriorment, la planta 3 de l’edifici Novíssim tenia alimentació elèctrica per a cadascuna de les 8
oficines, per tant, aquestes tenien comptadors independents.
Amb la nova adequació, es desmuntarà l’actual centralització i acopi d’acord a les indicacions de
la propietat per una futura instal·lació.
Es realitzarà la instal·lació d’un nou conjunt de protecció i mesura TMF-10 per al subministrament
del nou quadre principal de planta tercera al qual es subministrarà l’energia elèctrica a les oficines
del DAC i Barcelona Activa.
El quadre principal (SQ-P3) alimentarà els subquadres secundaris.
La tensió de servei es preveurà per 400/230V i la potència necessària estarà d’acord amb els
càlculs justificatius en cada cas.
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El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable RZ1-K 0,6/ 1 kV de Cu sobre safata en
paviment tècnic per alimentació del subquadre secundari i línies de distribució fins a les caixes de
distribució, per a la alimentació entre caixes de distribució i màquines de clima, preses de corrent,
lluminàries i tot allò que s’especifiqui. Finalment, mitjançant cable de Cu de tensió V-750 sota tub
per a l’alimentació final a lluminàries, mecanismes, etc.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2.4.2

SUBQUADRE DE LA ZONA OBJECTE DEL PROJECTE

A la zona objecte del projecte s’ha previst l’adequació del quadre de planta:





SQ-P3: Quadre principal amb les proteccions dels subquadres de la planta 3.
SQ-P3-1: Quadre principal amb les proteccions dels subquadres de la planta 3, DAC i
zones comuns
SQE-P3-1: Subcuadre SAI DAC i zones comuns
SQ-P3-2: Subquadre Barcelona Activa

Es sobredimensionaran els envolvents de manera que permeti una ampliació de l'ordre del
30%.
Els nous circuits es realitzarà d’acord amb la normativa vigent.
Totes les sortides es connectaran amb terminals i seran convenientment retolades.
Estaran dotats d’un interruptor general manual i d’interruptors automàtics i diferencials.
Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que assegurin
la protecció dels cables i de les persones.
Tots aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la seva fàcil i ràpida
identificació. Els cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable.
A la porta de l’armari s’instal·larà un portaplànols per col·locar els esquemes del quadre
actualitzades segons variacions aparegudes durant el transcurs de l’obra.
Els armaris aniran connectats a terra.
La situació d’aquests es troba reflectida en els plànols, i en els esquemes unifilars de distribució
es reflecteixen les connexions.
2.4.3

CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES

Per a la distribució general de línies s’instal·laran safates, preferentment de tipus reixa, de
secció adequada pel cablejat a distribuir i amb espai de reserva per a possibles ampliacions o
modificacions de la instal·lació, i la distribució de línies a punts concrets de la instal·lació es
realitzarà sota tub.
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Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d’incendi independent s’haurà
d’efectuar de manera que no disminueixi el RF de l’element travessat.

2.4.4

SAFATES DE DISTRIBUCIÓ

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es realitzarà una safata de distribució per paviment tècnic, les safates seran segons les ITC del
reglament.
En els plànols es representarà en color blau per a les canalitzacions elèctriques i en color magenta
per a les canalitzacions de senyals febles.
Els elements preexistents que no es modificaran s’indiquen en color blau i els elements nous
s’indiquen en color marró.
Tota la distribució i dimensions de les safates estarà d’acord amb l’especificat en plànols, plec
de condicions i mesures.
Totes aquelles safates que per necessitat hagin de portar diferents tipus de cablejat, aquests es
separaran mitjançant separador i s’entubarà el cablejat de menor tensió.
Per a la perfecta identificació posterior de cada tipus de safata i quin tipus de cablejat ha de
portar, s’hauran d’identificar perfectament.
Es tindrà en compte la unificació de suports, els quals es faran de les mesures necessàries per
poder ubicar diferents tipus d’instal·lacions.
2.4.5

CONDUCCIONS SOTA TUB

Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució fins l’alimentació
a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc.).
S’instal·larà tub PVC corrugat del tipus REFLEX, en les instal·lacions a realitzar per encastar a
les parets. En les instal·lacions vistes, com a norma general i excepte indicació de la D.F.,
s’utilitzarà tub de PVC tipus GRISDUR en interiors.
Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les recomanacions de la
Instrucció ITC-BT-21.
Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el número de conductors que es vagin a
allotjar en ells i de les seccions dels mateixos, basant-se la seva elecció de la taula III de la
Instrucció ITC-BT-21.
Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació.
2.4.6

CABLEJAT

El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 750V en les conduccions amb tubs i del tipus RV
de 0'6/1kV en els recorreguts per la safata metàl·lica.
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Pel cable de 750V s’utilitzaran els colors propis per a cada funció, essent:


Negre, Marró, Gris per les fases



Blau pel neutre



Bicolor Groc/verd per la posta a terra

No es permeten la composició d’altres colors.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El conductor neutre serà d’igual secció que les fases.
Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats
disposaran d’un conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra.
Per tot el recorregut de les safates elèctriques s’ instal·larà un conductor nu de Cu i secció de 35
mm². Totes las masses i canalitzacions metàl·liques, estaran connectades al circuit de protecció.
Tot el ressenyat anteriorment serà executat d’acord amb la reglamentació i instruccions
tècniques vigents en el moment d’execució.
Tota la instal·lació estarà d’acord amb els criteris de les prescripcions tècniques redactat per
propietat.
2.5

INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT

Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior seran:
1

Intensitat lluminosa uniforme.

2

Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible.

3

Utilització de llum natural, sempre que sigui possible.

Els nivells d’il·luminació interior que la instal·lació d’enllumenat ha de garantir queden reflectits
en la taula de prescripcions generals facilitada per propietat.
L’alimentació serà monofàsica segons la sectorització de línies especificada en càlculs.
El donarà compliment a la normativa d’Il·luminació dels llocs de treball, tal com indica la norma
UNE-EN 12464-1 i en especial a la Taula 5.7 Establiments sanitaris.
La distribució de les lluminàries, està assenyalada en els plànols adjunts.
Il·luminació d’Emergència
Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 1 lux en el nivell del sòl en els
recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts en que estan situats equips de protecció contra
incendis d’utilització manual i/o quadres de distribució de l’enllumenat, subministrant aquests
nivells d’il·luminació coma a mínim durant 1 hora.
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Tota la instal·lació estarà d’acord amb els criteris de les prescripcions tècniques redactat per
propietat.

2.6

INSTAL.LACIÓ DE FORÇA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La instal·lació interior de cada sala dependrà de l’ús de cada una i estarà executada en la
forma indicada en els plànols i esquemes annexes.
Es tindrà en compte: MIBT ITC 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024.
Quan la instal·lació d’enllumenat general es situï a una alçada del terra inferior a 2,5 metres, o
quan els seus interruptors presentin parts metàl·liques accessibles, deurà ser protegida contra
contactes indirectes mitjançant un dispositiu diferencial, conforme a l’establert en la ITC-BT-24.

2.7

CÀLCULS ELÈCTRICS

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió
són les següents:
Corriente Trifásica:

W
3.V .cos

I

V (%) 

W .L 100
.
K .s.U U

V (%) 

W . L.2 100
.
K . s.U U

Corriente Monofásica:

I

W
U .cos

Donde:
I = Intensidad de la corriente (A)
W = Potencia (W)
L = Longitud de la línea (m)
U = Tensión de suministro (V)
s = Sección del cable de fase (mm²)
K = Conductividad, 56 para Cu.
cos  = Factor de potencia.
La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per l'enllumenat i del 5% per altres usos.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
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3

INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT

3.1

OBJECTIU

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de cablejat
estructurat necessària pel condicionament de la zona objecte del projecte.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les
solucions adoptades.
3.2

NORMATIVA

En la realització del projecte d’instal·lacions es tindran en compte les següents normes que
defineixen la ICT (Infraestructura Comú de Telecomunicacions) mínima, per adaptar al màxim
les instal·lacions:




3.3

Norma tècnica de infraestructures comuns de telecomunicacions per la recepció,
adaptació i la distribució de senyals de radiodifusió sonora y de televisió, procedents
d’emissions terrestres y de satèl·lit.
Norma tècnica de infraestructures comuns de telecomunicacions per l’accés al servei
telefònic bàsic i RDSI (Red Digital de Serveis integrats)
Norma tècnica de infraestructures comuns de telecomunicacions pel servei de
telecomunicacions per cable.
Norma tècnica bàsica de la edificació en matèria de telecomunicacions.
REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA INSTAL·LACIÓ

Cable UTP segons Normes definides en l’EIA/TIA 568 amb rosetes numerades de connexió de
punts únics categoria 6a ( 4 parells per punt RJ 45) capaç de donar servei tan a terminals
asincròniques en connexió RS232/RS422 com a una xarxa Ethernet 802.3 en 100 Base T a
1000Mb/sg.
Des del rack1 es realitzarà la distribució als punts de treball de la oficina del DAC, les sales
comunes de reunions i sala de formació. També hi haurà 6 punts de treball a la zona de
Barcelona Activa provinents que s’especifiquen als plànols.
Els punts de treball de les oficines de Barcelona Activa seran distribuïts des de el rack 2.
Des de el rack existent de planta 1 es realitzarà una distribució als diferents racks. Rack 1 i rack
2 de la planta 3, amb cable de fibra óptica multimode de 24 fibres. A més a més, des de cada
rack de planta es connectaran els diferents elements (dades, wifi, etc) amb cable UTP categoria
6a.
El contingut del rack de Barcelona activa (Rack 2) queda indicat en l’estat de amidaments i els
plànols que acompanyen la present memòria.
Per als punts Wifi es preveu alimentació tipus PoE.
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També, s'ha previst la instal·lació amb la canalització que ha de permetre l'entrada i sortida de
vídeo (VGA) i l'entrada i sortida d'audició i HDMI.
Normalització sota normes ISO/OSI i sense dependència a cap marca informàtica.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Dos cables de parell trenat de 8 fils (4 parells) amb connectors RJ-45 per cada parell a
connectar (PC o impressora).
El Cablejat serà enterament conformat amb cable de categoria 6a. Amb cable independent per
cadascuna de les tomes per facilitar la flexibilitat i complir la normativa referenciada. Coberta
tipo LSZH retardant a la flama d’acord amb la directiva CPR Classe Cca que facilita la
evacuació de l’immoble en cas d’incendi, donat que emet menys fum i no genera gasos tòxics.
Totes les preses estaran previstes amb connectors categoria 6a ubicats dins caixes de
superfície CIMA.
El cablejat serà distribuït per la safata de senyals dèbils i les derivacions a les preses seran
efectuades amb tub tipus Reflex mínim de 20 mm, a partir de la corresponent caixa de
derivació.
Tota la instal·lació serà certificada segons normativa actual per un instal·lador homologat.
Tota la instal·lació estarà d’acord amb els criteris de les prescripcions tècniques redactat per
propietat.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

INSTAL·LACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT
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4
4.1

INSTAL·LACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT
OBJECTIU

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de control
centralitzat necessària pel condicionament de la zona objecte del projecte.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les
solucions adoptades.
4.2

CRITERIS GENERALS DE DISSENY
El Sistema de Gestió Tècnica ha de permetre :
 La supervisió i control dels equips.
 Adaptar el funcionament de les instal·lacions a les necessitats amb el mínim cost.
 Obtenir informació objectiva i instantània de les instal·lacions.
 Gestionar de les alarmes de la instal·lació.

Per a :
 Optimitzar el funcionament de les instal·lacions.
 Optimitzar els consums d’energia.
 Optimitzar els costos de conducció i manteniment.
 Aportar prestacions complementaries, fonamentalment millorar la qualitat de servei de
les instal·lacions.
Mitjançant :
 Un SCADA de gestió.
 Un conjunt de controladors.
 Uns equips de camp (sondes, transmissors, vàlvules de regulació, actuadors, ...).
 Una instal·lació elèctrica.
Els criteris base per a la implementació del Sistema de Gestió Tècnica son els següents:
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 Per a la supervisió i gestió de les instal·lacions es disposa d’un Centre de Control,
constituït per un PC connectat a la xarxa de comunicacions. Les funcions de l’ordinador
son de visualització i registre de les informacions de cada sistema. Si l’ordinador es
desconnecta o avaria només es perden les funcions de visualització i registre, restant
totes les instal·lacions en perfecte funcionament amb els programes establerts als
controladors distribuïts. En cap cas l’ordinador té responsabilitat sobre el control o
funcionament de les instal·lacions.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

 Els controladors estan dimensionats per a realitzar les funcions de regulació detallades
en aquest document, per a cada un dels sistemes i serveis tècnics.
 Els controladors es col·locaran a l’interior de quadres elèctrics de control. Els quadres
de control s’ubicaran preferentment a sales de màquines i zones tècniques, i en
qualsevol cas es garantirà l’accés futur als quadres per motius de manteniment, de
forma que el personal tècnics hi pugui accedir sense limitacions ni interferències amb el
funcionament normal dels serveis de l’hospital.
 El Sistema de Gestió es comunica en protocol BACnet sobre TCP/IP de forma que es
pot connectar a la xarxa de comunicacions estructurada de l’edifici, per a permetre la
utilització de qualsevol PC connectat a la xarxa com a lloc de supervisió.
Addicionalment la pantalla tàctil disposarà de les prestacions de web server, de forma
que els usuaris hi puguin accedir des de qualsevol PC mitjançant Internet Explorer.
 La xarxa de comunicacions del Sistema de Gestió podrà compartir la infraestructura del
cablejat estructurat de l’edifici, aquesta connexió es podrà realitzar tant a nivell dels
quadres de control com de l’ordinador del lloc de supervisió.
 El Sistema de Gestió permet la connexió remota de usuaris a través de Internet, sempre
garantint la seguretat del accés i mantenint els privilegis dels usuaris. Es a dir, que els
usuaris mantinguin els seus privilegis amb independència de la via de connexió.
 La arquitectura dels controladors es ampliable per a permetre futures millores o
ampliacions.
4.3

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA DE GESTIÓ

L’arquitectura correspon a una xarxa de comunicacions on es connecten directament tots els
elements del sistema: controladors, pantalla tàctil, etc. D’aquesta manera s’aconsegueix que
cap element estigui supeditat al funcionament d’un altre.
Els processadors de control distribuïts, son autònoms en si, poden funcionar sense la
intervenció de l’ordinador central en cas d’avaria o d’interrupció de les comunicacions.
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Pel control distribuït els controladors disposen de les següents característiques:
- Llaços de regulació PID
- Automatismes
- Programes horaris
- Tractament de variables analògiques
- Programació de càlculs, optimització i Gestió
- Banc històric de dades
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

- Intercanvi de dades amb els altres controladors
- Connexió per comunicació amb elements portàtils
- Comunicació amb el Centre de Control
- Supervisió de la ret
- Microprocessador 32 bits
- Memòria adequada en RAM i EPROM. RAM suportada por bateria.
- Entrades universals configurables com digitals o analògiques (de tensió, intensitat i
òhmiques)
- Sortides universals analògiques o digitals
Els elements de camp, es dir, els transmissors, servomotors i vàlvules son del tipus següent:
- Sensors de temperatura del tipus NTC.
- Sensors d’humitat relativa, pressió diferencial del tipus actiu (4..20 mA)
- Vàlvules de regulació PN-16 i servomotors proporcionals
La instal·lació elèctrica complirà amb la normativa elèctrica vigent.
Els quadres de maniobra de les diverses instal·lacions involucrades en la Gestió Tècnica,
disposaran dels commutadors Auto-0-Man i dels relés o elements necessaris per les maniobres
i adquisició de senyals lliures de potencial.
Els quadres elèctrics de climatització, de sala de màquines, d’electricitat i resta d’instal·lacions
involucrades en la Gestió Tècnica disposaran d’una o dos sortides d’alimentació 220 v. per als
quadres de control de les característiques Tècniques, de qualitat i potencia que es requereixen.
La part d’instal·lació elèctrica inclosa en el control es la que correspon exclusivament al bus de
comunicacions d’unió entre controladors i a les línies elèctriques entre controladors i els
elements de camp i entre controladors i els borns de connexió dels altres quadres elèctrics de
les altres instal·lacions.
Els processadors de control distribuïts, son autònoms en si, poden funcionar sense la
intervenció de l’ordinador central en cas d’avaria o d’interrupció de les comunicacions.
Pel control distribuït els controladors disposen de les següents característiques:
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- Llaços de regulació PID
- Automatismes
- Programes horaris
- Tractament de variables analògiques
- Programació de càlculs, optimització i Gestió
- Banc històric de dades
- Intercanvi de dades amb els altres controladors
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

- Connexió per comunicació amb elements portàtils
- Comunicació amb el Centre de Control
- Supervisió de la ret
- Microprocessador 32 bits
- Memòria adequada en RAM i EPROM. RAM suportada por bateria.
- Entrades universals configurables com digitals o analògiques (de tensió, intensitat i
òhmiques)
- Sortides universals analògiques o digitals
Els elements de camp, es dir, els transmissors, servomotors i vàlvules son del tipus
següent:
- Sensors de temperatura del tipus NTC.
- Sensors d’humitat relativa, pressió diferencial del tipus actiu (4..20 mA)
- Vàlvules de regulació PN-16 i servomotors proporcionals
La instal·lació elèctrica complirà amb la normativa elèctrica vigent.
Els quadres de maniobra de les diverses instal·lacions involucrades en la Gestió Tècnica,
disposaran dels commutadors Auto-0-Man i dels relés o elements necessaris per les maniobres
i adquisició de senyals lliures de potencial.
Els quadres elèctrics de climatització, de sala de màquines, d’electricitat i resta d’instal·lacions
involucrades en la Gestió Tècnica disposaran d’una o dos sortides d’alimentació 220 v. per als
quadres de control de les característiques Tècniques, de qualitat i potencia que es requereixen.
La part d’instal·lació elèctrica inclosa en el control es la que correspon exclusivament al bus de
comunicacions d’unió entre controladors i a les línies elèctriques entre controladors i els
elements de camp i entre controladors i els borns de connexió dels altres quadres elèctrics de
les altres instal·lacions.
4.4

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

El Sistema de Gestió Tècnica s’encarregarà de la monitorització i control de les instal·lacions
de les següents instal·lacions:
 Fan Coils
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4.4.1

FAN COILS

El control dels fan-coils està inclòs en el sistema de gestió.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es disposa d'una sonda ambient amb lectura de temperatura, potenciòmetre d'ajust de
temperatura i comandament de velocitats. Des del sistema de gestió de imposa un punt de
consigna base que l'usuari pot modificar +/- 2n (aquest ajust és modificable) accionant el
potenciòmetre en l'ambient, de forma semblant des del sistema s'habilita el funcionament del
ventilador i l'usuari des l'ambient selecciona la velocitat de el fan-coil.
El sistema actua en seqüència sobre les vàlvules de les bateries de fred i calor per mantenir les
condicions de temperatura sol·licitades.
Les vàlvules de les bateries aniran governades per controladors per a fan-coils els quals, per la
seva banda, aniran connectats a la gestió centralitzada de l'edifici.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES DE DETECCIÓ
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5

INSTAL.LACIÓ SISTEMES DE DETECCIÓ

5.1

OBJECTIU

L’objecte del present capítol és especificar les parts que composen la instal·lació de detecció
d’incendis necessària per la zona objecte del projecte.
En la present memòria descriptiva es definiran els sistemes i criteris adoptats per a portar-la a
terme.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5.2

NORMATIVA


Codi Tècnic de l’Edificació: SI 4 Detecció, control i extinció de incendis



Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).



RD 513/ 2017 de 22 de Maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis.



Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de
ITC-BT-01 a ITC-BT-51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 12-09-02.

5.3

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

Caldrà reubicar els detectors, polsadors i alarmes que siguin necessàries per adequar la
instal·lació a la nova distribució. Tanmateix, s’afegiran detectors nous a les zones que així ho
requereixen. Tant els equips que es reubiquen com els que s’afegeixen es connectaran als bus
existent, la qual cosa farà que sigui necessària la reprogramació de la central existent a l’edifici.
En cas de ser necessària, la instal·lació de cablejat es realitzarà per dintre de la safata
preparada amb un envà separador per passar instal·lacions de senyals dèbils,
independentment de les línies d’il·luminació i força.
S’utilitzaran en les derivacions caixes HIMEL de 105X105 i la canalització del cable a l’interior,
es realitzarà amb premsa estopades, o racor si el cable ve per tub.
La instal·lació de detecció d’incendis està formada per:


Detectors de fum analògics



Bus de connexió

S’utilitzaran en les derivacions caixes HIMEL de 105X105 i la canalització del cable a l’interior,
es realitzarà amb premsaestopades, o racor si el cable ve per tub.
5.3.1

SENSORS DE FUMS ÒPTICS FOTOELÈCTRICS

Els detectors de fums òptics (fotoelèctrics) són adequats per focs de desenvolupament lent amb
poques flames i molt de fum. Es detecten en fums visibles.
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5.3.2

BUS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El circuit es connectarà mitjançant un llaç que unirà tots els punts de control i alarma, en un
únic circuit, serà amb cable trenat i apantallat de 2x1,5 mm² de longitud inferior a 1600 metres i
de 2x2,5 mm² de longitud compreses entre 1600 i 3000 metres, aproximadament, es definirà
exactament segons característiques del fabricant.
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6

INSTAL.LACIÓ D’EXTINCIÓ D’INCENDIS

6.1

OBJECTIU

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació d’extinció
d’incendis necessària pel condicionament de la zona objecte del projecte.
També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les
solucions adoptades.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

6.2

NORMATIVA


Real Decret 314/2006, de 17 de marzo, per el que s’aprova el “Código Técnico de la
Edificación”.B.O.E.: 28-MAR-2006. DB SI Seguridad en caso de Incendio.



Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de
ITC-BT-01 a ITC-BT-51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 12-09-02.



RD 513/ 2017 de 22 de Maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis.



Regles Tècniques CEPREVEN. Per l’abastament d’aigua, per instal·lació de BIE, per la
instal·lació d’extintors.

6.3

ABASTAMENT D’AIGUA

Caldrà reubicar una de les B. I. E. Existent a la instal·lació per tal d’adequar-la a la nova
distribució. Indicar que aquesta es connectarà a la instal·lació existent en el complex, tal i com
s’hi indica a la documentació gràfica.
6.4
6.4.1

6.4.2

XARXA INTERIOR DE BIES
NORMES UNE



UNE 23.091-1:1989. Per mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis.
Generalitats



UNE 23.091-3A:1996. Per mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis. Part
3A: Mànega semirígida per servei normal, de 25mm de diàmetre.



UNE 23.091-4. Per a mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis. Part 4:
Descripció de processos i aparells per provés i assajos.

BIE-25

Les Bies aniran dins d’un armari de superfície (que s’emportarà en les zones nobles amb marc
embellidor), junt amb un extintor. Estan equipades de vàlvula de tall, mànega certificada de 20
mts, i estanca a una pressió de 20 bars, d’acord amb la norma UNE 23.091-3A. Indicar que a la
zona de las piscina s’ha previst boques amb mànega certificada de 25 mts.
Les boquilles tindran els orificis de sortida dimensionats d’acord amb la norma UNE-EN 6711:2001, i que permetin aconseguir els cabals adequats.
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Els ràcords per connectar-se s’han d’ajustar a les normes UNE 23.400-1 i 23.400-5. La vàlvula
manual serà segons norma UNE 19.802 del tipus globus, d’extrems roscats DN1” i PN-20.
Les Bies es situaran a una altura, de manera que la boca i vàlvula no superin el 1,5 mts. en relació
al terra.
6.4.3

XARXA DE DISTRIBUCIÓ I EMPLAÇAMENT

La distribució per l’interior de l’edifici es realitzarà amb tub d’acer negre UNE-EN 10.255 amb
unions amb soldadura i pintat amb una capa d’imprimació i dues d’acabat. La distribució de la
canonada ve assenyalada en el plànol de distribució d’extinció.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les soportacions de les canonades sempre seran independents de la resta d’instal·lacions.
Es distribuiran tenint en compte els següents criteris:
Es situaran preferentment a prop de les portes i sortides, i a una distància màxima de 5 metres, se
instal·larà sempre una boca, sense que sigui un obstacle per la utilització de les portes.
La distancia entre les Bies serà conforme amb el que estableix el Reglament d’Instal·lacions de
Protecció Contra Incendis, no superant en cap cas els 50 mts.
Entre elles no es podrà recórrer més de 25 m. per aconseguir-les, cobrint tota la superfície de
l’edifici.
Es procurarà que les àrees que tenen una càrrega de foc especialment elevada, quedin cobertes
per 2 BIE.
Al voltant de cada BIE, amb un radi de 1’5m, ha de quedar una zona lliure d’obstacles, per
permetre el seu accés i maniobra de manipulació.
Sempre que un tub passi a través d’un forjat o paret, s’utilitzaran passamurs. Les grapes de
suspensió seran del tipus Lira de HILTI o similars.
En la xarxa de BIE, no es permet la existència de preses d’aigua per a cap altre utilització.
En els punts en que la xarxa puguin ser previsibles esforços mecànics sobre les canonades per
causes externes, aquestes s’hauran de protegir de forma eficaç per evitar efectes perjudicials.
El sistema de BIE es sotmetrà abans de la posada en marxa una prova d’estanqueïtat i resistència
mecànica, posant la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i com a mínim a 10
kg/cm².
6.4.4

SENYALITZACIÓ

Es senyalitzaran les ubicacions de les Bies de tal manera que s’aconsegueixi la seva immediata
visió i quedi assegurada la continuïtat en el seguiment, amb la finalitat de poder ser localitzades
sense dificultat. Estaran d’acord amb les especificacions establertes en la norma UNE 23.0331:1981.
6.5
6.5.1

EXTINTORS
CLASIFICACIÓ
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Tenim les 3 classes de foc a combatre, pel que cal escollir el millor agent per cada cas:
Classe “A”. Focs de materials sòlids generalment del tipus orgànic, i que la combustió
està en forma de brases.
Classe “B”. Focs líquids o sòlids que per acció del calor, passen a estat líquid
comportant-se com a tals i sòlids grassos.
Classe “C”. S’inclouen els focs de gasos

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Classe “D”. Dintre aquesta classe s’inclouen els focs de metalls d’alt poder reactiu.
Agent Extintor
Aigua pulveritzada

A
(Sòlids)
1(**)

Aigua a xorro

2(**)

Pols BC (convencional)

Classe de foc (UNE 23.010)
B
C
(Líquids)
(Gasos)
3
1

2

2

2

2

Espuma física

2(**)

2

Anhídrid carbònic

3(*)

3

Hidrocarburs halogenats

3(*)

2

Pols ABC (polivalent)
Pols específic metalls

(1) Molt adient

(2) Adient

D
(Metalls)

2

(3) Acceptable

NOTES:
(*) En focs poc profunds (profunditat inferior a 5mm), pot assignar-se 2.
(**) En presència de tensió elèctrica no son acceptables com agents extintors, cal utilitzar extintors que superin l’assaig dielèctric
normalitzat UNE23.110.

6.5.2

EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ

Es col·locaran els extintors de pols seca que es marquin en els plànols. Es col·locaran en raó
que des de qualsevol punt no es realitzin recorreguts superiors als 15 m. per arribar-hi. Seran
de 6 Kg. y eficàcia 21A-113 B.
Els extintors de CO2 de 5 Kg i eficàcia 89B. aniran instal·lats a una altura entre 0’8 i 1’2 m. en
els punts indicats en el plànol.
6.5.3

SENYALITZACIÓ

Tots els elements d’incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents cartells de
senyalització, així com a l’interior de cada habitació el corresponent plànol d’evacuació, segons
marca la Norma UNE 23.033.
6.6

RUIXADORS

Caldrà reubicar ruixadors que siguin necessaris per adequar la instal·lació a la nova distribució.
Tanmateix, s’afegiran ruixadors nous a les zones que així ho requereixen. Indicar que es
connectaran a la instal·lació existent en el complex, tal i com s’hi indica a la documentació
gràfica.
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1. MEMÒRIA
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 38 DE 52

7
7.1

INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
OBJECTIU

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de
climatització necessària pel condicionament de la zona objecte del projecte.
També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les
solucions adoptades.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

7.2

NORMATIVA

La instal·lació de climatització es realitzarà, d’acord amb el vigent Reglament d’ Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis ( RITE ) del Real Decret 1027/2007 de 20 de juliol.
Es tindrà en compte, a més els següents documents :
-

La instal·lació elèctrica de baixa tensió es realitzarà, d’acord amb el vigent Reglament
Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de ITC-BT-01
a ITC-BT-51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 12-09-02.

-

Normes UNE d’obligat compliment.

-

Normes UNE relatives a instal·lacions de climatització.

-

Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CT 1979, condicions tèrmiques en els edificis.

-

Norma Tecnològica de l’ Edificació (NTE).

-

Normes de la companyia subministradora.

-

Directives comunitàries CE.

-

Real Decreto 1618 del 4 de julio de 1980 (B.O.E. Agosto 1980).

-

Decret d’ecoeficiència.

També s’ha tingut en compte en la realització d’aquest projecte la aplicació de la normativa vigent
referent al Codi Tècnic de l’Edificació: HE 2 Rendiment de las instal·lacions tèrmiques
7.3

JUSTIFICACIÓ DELS CÀLCULS

S’inclouen adjunt els càlculs de càrregues de totes les zones climatitzades.
En els plànols i en el pressupost figuren els models dels equips que s’han obtingut després dels
càlculs.
7.4

CONDICIONS DE TEMPERATURA

Segons normes UNE 100 – 011-91 la temperatura interior de càlcul s’ha de considerar entre
24ºC i 18ºC.
En aquest projecte es consideren les següents temperatures de confort segons la zona tractada:
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Edifici

Estiu
22-24.+ / - 1 ºC

Hivern
22 ºC + / - 1 ºC

La temperatura exterior de càlcul considerada a l’hivern és de 0,2 ºC i a l’estiu és de 29,7º C, que
cobreix aproximadament el 97,5 % del total de les hores en desembre, gener i febrer per l’hivern i
juny, juliol i agost per l’estiu, segons dades estadístiques obtingudes durant un període de 20
anys.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

D’acord amb els càlculs efectuats hem trobat les necessitats tèrmiques que es mostren en els
càlculs d’aire condicionat.
Així mateix, per mantenir els nivells de vibració per sota d’un nivell acceptable, els equips i les
conduccions s’aïllen dels elements estructurals de l’edifici, segons s’indica a la norma UNE
100153.
7.5

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Actualment hi ha plantejat un sistema de climatització mitjançant fan-coils que utilitzen aigua freda
i aigua calenta per a la refrigeració i la calefacció, respectivament, la qual es produeix a la
instal·lació existent a l’edifici la qual, per la seva part, està connectada a la xarxa de Districlima.
Indicar que la instal·lació és a quatres tubs, és a dir, es podrà disposar de calor i fred al mateix
temps.
Caldrà reubicar els fan-coils que siguin necessaris per adequar la instal·lació a la nova
distribució. Tanmateix, s’afegiran equips nous a les zones que així ho requereixen. Indicar que
es connectaran a la instal·lació existent en el complex, tal i com s’hi indica a la documentació
gràfica.
El nivell sonor en les zones de treball no sobrepassarà els nivells màxims indicats pel RITE.
D’acord amb els càlculs de càrregues tèrmiques que es reflecteixen en les fulles de càlcul es
dissenyarà la instal·lació de climatització segons s’indica en plànols adjunts.
Quan sigui necessària, les canonades es realitzaran amb polipropilè, aïllades amb ARMAFLEX.
Les dimensions vindran reflectides en els plànols. S’ha de precisar que tant les canonades com
els aïllaments s’han dimensionat per les amb una diferència de temperatura de 8,5º C en fred i
de 15º C en calor.
El gruix de l’aïllament s’ha dimensionat segons RITE, taules senyalades a la a IT
1.2.4.2.1aïllament tèrmic de xarxes de canonades
Tots els ramals de cada planta portaran vàlvules de talls seccionadors, les de retorn seran, a
part de regulació de cabals, tipus TOUR ANDERSSON.
CONSIDERACIONS GENERALS DE LA NORMATIVA
Les conduccions de la instal·lació han d’estar senyalitzades amb franges, anells i fletxes
disposades sobre la superfície exterior de les mateixes o del seu aïllament tèrmic, en el cas de
que en tinguin, d’acord amb el senyalat a la UNE 100.100:2000.
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Les connexions, unions, suports, purgues, etc. dels diferents elements d’una instal·lació es
realitzaran d’acord amb la IT 1.3.4.2 Xarxa de canonades i conductes
Les connexions entre equips amb parts en moviment i canonades s’efectuaran mitjançant
elements flexibles.
7.6

FAN-COILS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Els fan-coils estan destinats a vèncer les càrregues tèrmiques interiors i exteriors, per la qual
cosa, les seves característiques estan d’acord amb els càlculs realitzats. Els equips existents
són de conducte i de la marca TRANE; els nous, per la seva part, són de la marca AIRLAN.
Les característiques de tots aquests equips estan descrites als plànols i a l’estat de amidaments.
7.7

DIFUSIÓ D’AIRE

Actualment hi ha plantejats plantejat difusors rotacionals per a la impulsió i lineals tant per la
impulsió com pel retorn.
Caldrà reubicar els elements de difusió que siguin necessaris per adequar la instal·lació a la
nova distribució. Tanmateix, s’afegiran elements nous a les zones que així ho requereixen.
Indicar que, en cas que sigui possible, es connectaran als conductes existents; en cas que no,
es plantejaran trams nous connectats als fan-coils en la seva nova ubicació, tal i com s’hi indica
a la documentació gràfica.
Els conductes transcorreran amagats pel fals sostre, i seguint el traçat dels plànols que es tindrà
que respectar escrupolosament ja que en cas contrari es podrien plantejar problemes de
funcionament de tot el sistema.
Els conductes seran de fibra tipus CLIMAVER NETO i aniran suspesos del sostre amb varilles i
abraçaderes.
La unió entre conducte rígid i flexible es realitzarà amb collarí i cremallera de niló, al igual que la
unió als plènum dels difusors que ja inclouran el collarí o embocadura.
7.8

QUALITAT DE CONFORT TÈRMIC

La utilització de l’aire com a mitjà de climatització d’un local aporta un major nivell de confort
tèrmic. L’aire condicionat permet garantir un clima interior de més qualitat ja que té en consideració
els conceptes de temperatura i humitat.
Aquesta instal·lació s’ha dissenyat de manera que cada local disposi de les millors condicions de
confort.
Es pretén dotar a les sales d’un sistema de climatització que ens condicioni les zones segons les
necessitats de cada moment.
7.9

CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ D’AIRE I ACCESSORIS

Els conductes d’aire i els seus accessoris s’hauran d’instal·lar segons indica la ITE 02.9. S’han
d’instal·lar obertures de servei a les xarxes de conductes per facilitar la seva neteja; les
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obertures es situaran segons indicat a la UNE 100030 i a una distància màxima de 10 m. Per a
tot tipus de conductes. A tal efecte es poden utilitzar les obertures per l’acoblament a unitats
terminals.
Quan es travessi un element al que se li exigeix una determinada resistència al foc, la solució
constructiva del conjunt ha de mantenir, com a mínim, la mateixa resistència.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

7.9.1

UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE

Les safates de recollida de condensats de les bateries de refredament i deshumidificació es
mantindran seques mitjançant una canonada de drenatge amb un pendent mínim del 2%,
connectada a una xarxa independent de desguàs o a la de l’edifici mitjançant sifó, segons la
UNE 100-030-94.
7.9.2

CONSIDERACIONS GENERALS

Per a la correcta estanquitat dels conductes de xapa segons s’indica en la norma UNE 100-104
serà necessari tancar les unions transversals i longitudinals en els conductes de classe M.1 i
M.2.
Les unions realitzades en els conductes de xapa seran conforme la norma UNE 100-102-88.
Els canvis de secció es realitzaran amb unions d’un 20 % o del 30 % segons el flux d’aire sigui
divergent o convergent, respectivament.
Les unions dels conductes circulars de xapa metàl·lica es realitzaran segons la norma UNE
100-102-88.

7.9.3



SUPORTS HORITZONTALS PER A CONDUCTES DE XAPA

Dimensions i separació de suports per a conductes rectangulars :
Taula segons norma UNE 100-103-84

Distància entre parelles de suports ( mts. )

Màxima suma
dels costats o
semiperímetre.

mts.
1.8
2.4
3
4.2
4.8
>4.8


3

2.4

1.5

1.2

Platine
Platines Barretes
s
Barretes Platines Barretes Platines Barretes
mm.
Mm
mm.
Mm
mm.
mm
mm.
mm
25x8
6
25x8
6
25x8
6
25x8
6
25x12
8
25x10
6
25x8
6
25x8
6
25x15
10
25x12
8
25x8
6
25x8
6
40x15
12
25x15
10
25x12
8
25x12
8
12
40x15
12
25x15
8
25x15
8
Es requereix un estudi de pesos

Dimensions i separació de suports per a conductes circulars :
Taula segons norma UNE 100-103-84
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Dimensions i suports per a
conductes circulars
Diàmetre
Platines
mm.
mm.
<= 600
1x25x8
601 a 900
1x25x12
901 a 1200
1x25x15
1201 a 1500
2x25x12
1501 a 2000
2x25x15
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Distància màxima : 3.5 mts.

7.9.4

SUPORTS VERTICALS PER A CONDUCTES DE XAPA

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un forjat o a una paret vertical.
La distància màxima permesa entre suports verticals s’ajustarà als següents criteris :


Fins a 8 mts. per a conductes circulars de fins a 800 mm. de diàmetre i conductes
rectangulars fins a 2 mts. de perímetre.



Fins a 4mts. per a conductes de dimensions superiors a les citades anteriorment.

7.10 MANTENIMENT
Els fan-coils permeten fer un manteniment racionalitzat controlant cada aparell amb la única
intervenció de neteja de filtres un cop a l’any.
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8
8.1

INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ
OBJECTIU

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de ventilació
necessària pel condicionament de la zona objecte del projecte..
També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les
solucions adoptades.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

8.2

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ

Pel disseny dels cabals de ventilació es començarà pel descrit en el RITE i a la UNE 100713.
S’aplicaran els criteris següents:

SALES
Administració

APORTACIÓ

EXTRACCIÓ

45 m³/h persona

45 m³/h persona

En els càlculs annexos es justifica el dimensionament de la instal·lació de ventilació forçada.
Actualment l’aire es renova entre un 10 i un 25 % aproximadament cada hora ja que millorant la
ventilació s’ajuda, a més d’un agradable benestar, a evitar en part el problema de l’electricitat
estàtica.
La ventilació de la planta (tant aportació com extracció) està connectada al climatitzador d’aire
primari de la marca TROX (amb filtres per IDA-2, bateries i recuperació) existent a l’edifici.
Tant l’aportació com l’extracció d’aire es fa mitjançant comportes de regulació; en el cas
l’extracció, s’aprofita que el retorn es fa per plenum a través de part dels difusors lineals. Tots són
de la marca SCHAKO.
Caldrà reubicar les comportes de regulació que siguin necessàries per adequar la instal·lació a
la nova distribució. Tanmateix, s’afegiran elements nous a les zones que així ho requereixen.
Indicar que, en cas que sigui possible, es connectaran als conductes existents; en cas que no,
es plantejaran trams nous connectats als fan-coils en la seva nova ubicació, tal i com s’hi indica
a la documentació gràfica.
Les característiques dels equips es descriuen en plànols i estat d’amidaments.
Els conductes helicoïdals seran de planxa galvanitzada aïllada; els rectangulars, per la seva part,
seran de fibra tipus CLIMAVER NETO. En ambdós casos aniran suspesos del sostre amb varilles i
abraçaderes.
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9

INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA

9.1

OBJECTIU

L'objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de fontaneria
necessària per l’abastament de la zona objecte del projecte.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

També exposar les condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les
solucions adoptades per aconseguir les llicències i permisos necessaris per la seva obertura i
legalització.
9.2

NORMATIVA

La instal·lació de fontaneria es realitzarà, d’acord amb la vigent norma tecnològica de
l’edificació NTE.
Es tindran en compte, a més, els documents següents:


Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions
Complementàries (IT) del Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol.



Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de març i Ordre
de 9 de març de 1971 per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene
en el Treball.



Norma UNE-13244-2:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics, soterrats o
aeris, per a subministrament d’aigua, en general, y sanejament a pressió. Polietilè (PE).
Part 2: Tubs.



Norma UNE-EN ISO 15874-2:2004. Sistemes de canalització en materials plàstics per a
instal·lacions d’aigua calenta i freda. Polipropilè (PP). Part 2: Tubs. (ISO 15874-2:2003)



Norma UNE 100030 "Prevenció de la legionel·la a les instal·lacions d’edificis".



Normes UNE relatives a instal·lacions de subministrament d’aigua



Normes UNE d’obligat compliment.



Normes de la companyia subministradora.



Directives comunitàries CE.



Normativa vigent referent al Codi Tècnic de l’Edificació:
o

HS 4: Suministro de Agua.

o

HE 4: Contribución solar mínima d’ACS

o

Decret d’ecoeficiència

L’execució d’aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, el
qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment de
l’execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació i citades anteriorment.
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9.3

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

El present projecte contempla l’alimentació de la pica del menjador de personal, la qual es
connectarà a la instal·lació existent a l’edifici. La canonada serà de polipropilè, amb el diàmetre
indicat al plànol, i anirà aïllada amb ARMAFLEX mod. XG 09x020, de 20x1.9 mm., per evitar
condensacions.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Cal dir que aquesta distribució es durà a terme d’acord amb els plànols.
La distribució en la planta discorrerà, sempre que sigui possible, per l’ interior del fals sostre.
Les canonades s’aïllaran en tot el seu recorregut. En el cas de que estiguin encastades es
col·locaran tub corrugat per la seva protecció.
Es col·locaran vàlvules a l’entrada de cada local humit, la ubicació d’aquestes vàlvules esta
indicada en els plànols.
9.3.1

CÀLCULS JUSTIFICATIUS.

S’utilitzen com a consums unitaris dels aparells sanitaris els següents cabals d’aigua:


Lavabos

0,10 l/seg.



WC

1,25 l/seg.



Abocador

0,20 l/seg.



Dutxa

0,20 l/seg.



Aigüeres

0,20 l/seg.

A l’interior de cada nucli s’aplica el següent coeficient de simultaneïtat entre els aparells:

k

1
n 1

essent n el nombre de punts de consum.
Pel càlcul dels muntants generals s’aplica el següent coeficient de simultaneïtat entre número
de nuclis

k' 

19  N
10 x ( N  1)

essent N el nombre de nuclis.
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9.3.2

SANITARIS I GRIFERIA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Indicar que els aparells sanitaris i les aixetes instal·lades, compleixen el Decret 21/2006 de 14
de Febrer pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis.
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10

INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT

10.1 OBJECTIU
La instal·lació de sanejament tindrà per objecte dotar a la zona objecte del projecte d’unes
correctes condicions d’evacuació de les aigües residuals.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En la present memòria descriptiva es definiran els sistemes i criteris adoptats per portar-la a terme.
L’execució d’aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, el
qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en
l’execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació.
10.2 NORMATIVA
La instal·lació de sanejament es realitzarà tenint en compte els documents següents:


Normativa vigent referent al Codi Tècnic de l’Edificació: HS 5 Evacuació d’aigües.



Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de març i Ordre
de 9 de març de 1971 per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene
en el Treball.



Norma UNE-EN 877:2000. Tubs i accessoris de fosa gris per a evacuació d’aigües
pluvials i residuals. Unions mitjançant extrems llisos sense endolls.



Norma UNE-EN 1329-1:1999. Sistemes de canalització en materials plàstics per a
evacuació d’aigües residuals (a baixa i alta temperatura) a l’interior de l’estructura dels
edificis. PoIiclorur de vinil no plastificat (PVC-U). Part 1: especificacions per a tubs,
accessoris i sistemes.



Norma Tecnològica de l’Edificació (NTE).



Normes UNE d’obligat compliment.



Altres normes UNE relatives a instal·lacions de sanejament.



Normes de la companyia subministradora.



Directives comunitàries CE.

L’execució d’aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, el
qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en
l’execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació i citades anteriorment.
10.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL.LACIÓ
Pel que fa referència a la recollida dels fecals, el present projecte contempla l’evacuació de la pica
del menjador de personal cap a la xarxa de l’edifici mitjançant canonades i accessoris destinats a
la conducció de desguassos, tal i com s’indica als plànols. Afegir que tots els aparells que es
connectin a la xarxa de fecals disposaran de sifons.
Els diàmetre mínim dels aparells instal·lats serà el que s’indica a la taula 4.1 del HS5 del CTE.
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Indicar que tots els elements de la xarxa d’evacuació compliran amb el que s’especifica a
l’apartat 3.3.1 del HS5 del CTE, sobretot pel que fa referència a punts d’unió entre baixants i
col·lectors, registres, etc.
10.4 EVACUACIÓ DE CONDENSATS DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

S’han d’evitar els sifons d’aire dins del tub, garantint una inclinació cap avall de la mànega de
drenatge, segons indica el fabricant.
La canonada de drenatge serà igual o superior a la del tub de connexió. Es realitzarà una
pendent del 1% o més segons indica la UNE 100 – 030 - 94 i es suportarà mitjançant
mènsules amb un interval d’1 a 1.5 metres.
Aquesta xarxa de condensats serà conduïda al baixant identificat.
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CONDICIONS GENERALS

1.1

OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

La finalitat del present Plec de Condicions Tècniques consisteix en la determinació i
definició dels conceptes que s'indiquen a continuació.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Abast dels treballs a realitzar per l'Instal·lador i, per tant, plenament inclosos en la seva
Oferta.
Materials
complementaris
per al perfecte acabat de la instal·lació, no relacionats
explícitament, ni en el Document de mesurament i pressupost, ni en els plans, però que per la
seva lògica aplicació queden inclosos, plenament, en el subministraren de l'Instal·lador.
Qualitats, procediments i formes d'instal·lació dels diferents equips, dispositius i, en
general, elements primaris i auxiliars.
Proves i assajos parcials a realitzar durant el transcurs dels muntatges. Proves i assajos
finals, tant provisionals, com definitius, a realitzar durant les corresponents recepcions.
Les garanties exigides en els materials, en el seu muntatge i en el seu funcionament
conjunt.
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CONCEPTES COMPRESOS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

És competència exclusiva de l'Instal·lador i, per tant, queda totalment inclòs en el
preu ofert, el subministrament de tots els elements i materials, mà d'obra , mitjans auxiliars
i, en general, tots aquells elements i/o conceptes que pugui necessaris per al perfecte acabat
i posada al punt de les instal·lacions, segons es descriuen en la memòria, són representades
en els plans, queden relacionades de forma bàsica en el Document de mesurament i
pressupost i la qualitat i característiques de muntatge del qual s'indiquen en el Plec de
Condicions Tècniques.
Queda entès que els quatre Documents de Projecte, és a dir, Memòria,
Mesuraments i Pressupost, Plans i Plec de Condicions Tècniques formen tot un conjunt. Si
fora advertida o existeixi alguna discrepància entre aquests quatre Documents, la seva
interpretació serà la que determini la Direcció d'Obra. Excepte indicació contrària en la seva
Oferta, la qual cosa ha de quedar explícitament indicat en Contracte, queda entès que
l'Instal·lador accepta aquest criteri i no podrà formular cap reclamació per motiu d'omissions i/o
discrepàncies entre qualsevol dels quatre Documents que integren el Projecte.
Qualsevol exclusió, inclosa implícita o explícitament per l'Instal·lador en la seva Oferta i
que difereixi dels conceptes exposats en els paràgrafs anteriors, no tindrà cap validesa, llevat
que al Contracte, d'una forma particular i explícita, es manifesta la corresponent exclusió.
És responsabilitat de l'Instal·lador el compliment de tota la normativa oficial vigent
aplicable al Projecte. Durant la realització d'aquest Projecte s'ha posat el màxim interès a
complir tota la normativa oficial vigent respecte d'això. No obstant, si en el mateix existiren
conceptes que es desviaren o no compliren amb les mateixes, és obligació de l'Instal·lador
comunicar-ho en la seva Oferta i en la forma que es descriurà més endavant. Queda, per tant,
obligat l'Instal·lador a efectuar una revisió del Projecte, previ a la presentació de la seva Oferta,
havent d'indicar, expressament, en la mateixa, qualsevol deficiència a aquest respecte o, en
cas contrari, la seva conformitat amb el Projecte en matèria de compliment de tota la normativa
oficial vigent aplicable al mateix.
L'Instal·lador efectuarà a càrrec seu el plans de seguretat i el seguiment
corresponent als seus treballs, havent de disposar de tots els elements de seguretat,
auxiliars i de control exigits per la Legislació vigent, tot això amb la deguda coordinació en
relació a la resta de l'obra, per la qual cosa serà preceptiva la compatibilitat i acceptació
d'aquest treball amb el plans de seguretat general de l'obra i, en tot cas, haurà de comptar
amb la conformitat de la Direcció Tècnica i el Contractista general.
Queden inclosos també, com a part dels treballs de l'Instal·lador, la preparació de tots els
plans d'obra, així com la gestió i preparació de tota la Documentació Tècnica necessària,
inclòs Visat i Legalitzat de Projectes i Certificats d'obra, així com la seva tramitació davant els
diferents Organismes Oficials, a fi d'obtenir tots els permisos requerits d'acord amb la
Legislació.
També queden incloses la realització de totes les proves de posada en marxa de les
instal·lacions, realitzades segons les indicacions de la Direcció d'Obra.
No es procedirà a efectuar la recepció provisional si tot l'anterior no estigues degudament
omplert a satisfacció de la Direcció d'Obra.
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Així mateix, queden inclosos tots els treballs corresponents a la definició, coordinació i
instal·lació de totes les connexions de serveis, com ara electricitat, aigua, gas, sanejament i
altres que pogueren requerir-se, ja pugui de forma provisional per a efectuar els muntatges en
obra o de forma definitiva per a satisfer les necessitats del Projecte. S'entén, per tant, que
aquests treballs queden plenament inclosos en l'Oferta de l'Instal·lador, llevat que s'indiqui
expressament el contrari.
Queda, per tant, l'Instal·lador assabentat per aquest Plec de Condicions que és
responsabilitat seva la realització de les comprovacions indicades, previ a la presentació de
l'Oferta, així com la presentació en temps, mode i forma de tota la Documentació esmentada
i la consecució dels corresponents permisos. L'Instal·lador, en cas de subcontractació, o
l'Empresa responsable de la seva contractació, no podran formular cap reclamació respecte a
aquest concepte, ja sigui per omissió, desconeixement o qualsevol altra causa.
2.1

CONCEPTES NO COMPRESOS

En general, només queden exclosos de realització per part de l'Instal·lador els conceptes
que responen a activitats d'obra, llevat que en els Documents de Projecte s’indicarà
expressament el contrari. Els conceptes exclosos són els que s'indiquen a continuació.
Bancades d'obra civil per a maquinària.
Protecció de canalitzacions, el muntatge dels quals sigui realitzat pel sòl. Aquesta
protecció es refereix al morter de ciment i arena o formigó per a protegir les esmentades
canalitzacions del trànsit de l'obra. La protecció pròpia de la canalització sí que queda inclosa
en el subministrament.
En general, qualsevol tipus d'obra necessària per al muntatge de les instal·lacions.
En particular, l'obertura de fregadisses i posterior rebut de les instal·lacions amb el morter
corresponent.
Obertura de buits en sòls, parets, forjats o altres elements d'obra civil o obra per a la
distribució de les diferents canalitzacions. Així mateix, queda exclòs el rebut del corresponent
passamurs, marc, bastidor, etc. en els buits oberts. És, no obstant, competència de
l'Instal·lador, el subministrament del corresponent element a rebre a l'obra civil, bé sigui
passamurs, marc, bastidor, etc. i la determinació precisa de grandàries i situació dels buits en
la forma i mode que s'indicarà més endavant. Tot això, en temps i mode compatible amb
l'execució de l'obra, per a evitar qualsevol tipus de modificació i/o ruptures posteriors. Els
perjudicis derivats de qualsevol omissió relativa a aquests treballs i accions seran repercutits
directament en l'Instal·lador.
Rebut de suportació d’instal·lacions, sempre que en els
mateixos s'utilitza,
exclusivament, material de construcció. Quan el rebut pugui efectuar-se per qualsevol
procediment de tipus mecànic, com a tirs, trepants, etc., serà sempre competència de
l'Instal·lador. La suportació i el seu muntatge sempre serà competència de l'Instal·lador.
Magatzems, neteges, etc., necessaris per a ús i conservació dels materials dels
Instal·ladors durant el desenvolupament dels muntatges.
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2.2

INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE
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La interpretació del Projecte correspon en primer lloc a l'Enginyer (Enginyeria) Autor del
mateix o, si no n'hi ha, a la persona que ostenti la Direcció d'Obra. S'entén el Projecte en el
seu àmbit total de tots els Documents que ho integren, és a dir, Memòria, Plans, Mesuraments i
Pressupost i Plec de Condicions Tècniques quedant, per tant, l'Instal·lador assabentat per
aquest Plec de Condicions Tècniques que qualsevol interpretació del Projecte per a qualsevol fi
i, entre altres, per a una aplicació de Contracte, ha d'atenir-se a les dues figures (Autor o
director), indicades anteriorment.
Qualsevol delegació de l'Autor o director del Projecte, a efectes d'una interpretació del
mateix, ha de realitzar-se per escrit i així sol·licitar-ho per la persona o entitat interessada.
2.3

COORDINACIÓ DEL PROJECTE

Serà responsabilitat exclusiva de l'Instal·lador la coordinació de les instal·lacions de la
seva competència. L'Instal·lador posarà tots els mitjans tècnics i humans necessaris perquè
aquesta coordinació tingui l'adequada efectivitat conseqüent, tant amb l'Empresa Constructora,
com amb els diferents oficis o Instal·ladors d'altres especialitats que concorreguin en els
muntatges de l'edifici. Per tant, cada Instal·lador queda obligat a coordinar les instal·lacions
de la seva competència amb les dels altres oficis. Per coordinació de les instal·lacions s'entén
la seva representació en plans d'obra, realitzats per l'Instal·lador a partir dels plans de Projecte
adaptats a les condicions reals d'obra i el seu posterior muntatge, de forma ordenada, d'acord
amb aquests plans i la resta de Documents de Projecte.
En aquells punts concurrents entre dos oficis o Instal·ladors i que, per tant, pugui ser
conflictiva la delimitació de la frontera dels treballs i responsabilitats corresponents a cada un,
l'Instal·lador s'atindrà al que figuri indicat en Projecte o, si no n'hi ha, a la qual cosa dictamini
sobre el particular la Direcció d'Obra. Queda, per tant, assabentat l'Instal·lador que no podrà
efectuar o aplicar els seus criteris particulars respecte d'això.
Totes les terminacions dels treballs hauran de ser netes, estètiques i encaixar dins de
l'acabat arquitectònic general de l'edifici. Es posarà especial atenció en els traçats de les
xarxes i suportacions, de manera que aquestes respecten les línies geomètriques i
planimètriques de sòls, sostres, falsos sostres, parets i altres elements de construcció i
instal·lacions conjuntes.
Tant els materials arreplegats, com els materials muntats, hauran de romandre prou
protegits en obra, a fi de que pugui evitats els danys que els puguin ocasionar aigua, fem,
substàncies químiques, mecàniques i, en general, afectacions de construcció o altres oficis.
Qualsevol material que sigui necessari subministrar per a la protecció dels equips instal·lats,
com ara plàstics, cartons, cintes, malles, etc., queda plenament inclòs en l'Oferta de
l'Instal·lador. La Direcció d'Obra es reserva el dret a rebutjar tot material que jutgi defectuós
per qualsevol dels motius indicats.
A la terminació dels treballs, l'Instal·lador procedirà a una neteja a fons (eliminació
de pintura, raspadures, agressions d'algeps, etc.) de tots els equips i materials de la seva
competència, així com a la retirada del material sobrant, retalls, deixalles, etc. Aquesta
neteja es refereix a tots els elements muntats i a qualsevol altre concepte relacionat amb el
seu treball, no sent causa justificativa per a l'omissió de l'anterior, l'afectació del treball d'altres
oficis o Empresa Constructora.
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2.4

MODIFICACIONS AL PROJECTE

Només podran ser admeses modificacions a allò que s'ha indicat en els Documents de
Projecte per alguna de les causes que s'indiquen a continuació.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Millores en la qualitat, quantitat o característiques del muntatge dels diferents
components de la instal·lació, sempre que no quedi afectat el pressupost o, en tot cas, sigui
disminuït, no repercutint, en cap cas, aquest canvi amb compensació d’altres materials.
Modificacions en l'arquitectura de l'edifici i, conseqüentment, variació de la seva
instal·lació corresponent. En aquest cas, la variació d'instal·lacions serà exclusivament la que
defineixi la Direcció d'Obra o, si és el cas, l'Instal·lador amb aprovació d'aquella. A fi de
matisar aquest apartat, s'indica que pel terme modificacions s'entenen modificacions importants
en la funció o conformació d'una determinada zona de l'edifici. Les variacions motivades
pels treballs de coordinació en obra, degudes als normals moviments i ajusts d'obra queden
plenament incloses en el pressupost de l'Instal·lador, no podent formular cap reclamació per
aquest concepte.
Qualsevol modificació al Projecte, ja sigui en concepte d'interpretació del Projecte,
compliment de normativa o per ajust d'obra, haurà d'atenir-se a allò que s'ha indicat en els
apartats corresponents del Plec de Condicions Tècniques i, en tot cas, haurà de comptar amb
el consentiment exprés i per escrit de l'Autor del Projecte i/o de la Direcció d'Obra. Tota
modificació que no compleixi qualsevol d'aquests requisits no tindrà validesa.
2.5

INSPECCIONS

La Direcció d'Obra i/o la PROPIETAT podran sol·licitar qualsevol tipus de Certificació
Tècnica de materials i/o muntatges. Així mateix, podran realitzar totes les revisions o
inspeccions que consideren oportunes, tant a l'edifici, com als Tallers, Fàbriques, Laboratoris o
altres llocs, on l'Instal·lador es trobi realitzant treballs corresponents a aquesta instal·lació.
Les esmentades inspeccions poden ser totals o parcials, segons els criteris que la Direcció
d'Obra dictamini respecte d'això per a cada cas.
2.6

QUALITATS

Qualsevol element, màquina, material i, en general, qualsevol concepte en què pugui ser
definible una qualitat, aquesta serà la indicada en el Projecte, ben determinada per una
marca comercial o per una especificació concreta. Si no estigui definida una qualitat, la
Direcció d'Obra podrà triar la que correspongui en el Mercat a nivells considerats semblants
als de la resta dels materials especificats en Projecte. En aquest cas, l'Instal·lador queda
obligat, per aquest Plec de Condicions Tècniques, a acceptar el material que li indica la
Direcció d'Obra.
Si l'Instal·lador proposa una qualitat semblant a l'especificada en Projecte, correspon
exclusivament a la Direcció d'Obra definir si aquesta és o no semblant. Per tant, tota marca o
qualitat que no sigui l'específicament indicada en el Document de mesurament i pressupost o
en qualsevol altre Document del Projecte haurà d'haver estat aprovada per escrit per la
Direcció d'Obra prèviament a la seva instal·lació, podent ser rebutjada, per tant, sense
perjudici de cap tipus per a la PROPIETAT, si no fos complit aquest requisit.
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Tots els materials i equips hauran de ser productes normalitzats de catàleg de Fabricants
dedicats amb regularitat a la fabricació de tals materials o equips i hauran de ser de primera
qualitat i del més recent disseny del Fabricant que compleixi amb els requisits d'aquestes
especificacions i la normativa vigent. Excepte indicació expressa escrita en contra per la
Direcció d'Obra, no s'acceptarà cap material i/o equip la data de fabricació de la qual sigui
anterior, en 9 mesos o més, a la data de Contracte de l'Instal·lador.
Tots els components principals d'equips hauran de portar el nom, la direcció del
Fabricant i el model i número de sèrie en una placa fixada amb seguretat en un lloc visible.
No s'acceptarà la placa de l'agent distribuïdor. En aquells equips en què es requereixi placa o
timbre autoritzats i/o col·locats per la Delegació d’indústria o qualsevol altre Organisme Oficial,
serà competència exclusiva de l'Instal·lador procurar la corresponent placa i abonar qualsevol
Dret o Taxa exigible respecte d’això.
Durant l'obra, l'Instal·lador queda obligat a presentar a la Direcció d'Obra quants
materials o mostres dels mateixos li pugui sol·licitats. En el cas de materials voluminosos,
s'admetran catàlegs que reflecteixen perfectament les característiques, acabat i composició
dels materials de què es tracte
2.7

REGLAMENTACIÓ D'OBLIGAT COMPLIMENT

Amb total independència de les prescripcions indicades en els Documents del
Projecte, és prioritari per a l'Instal·lador el compliment de qualsevol Reglamentació d'obligat
compliment que afecte, directament o indirectament, a la seva instal·lació, bé sigui d'índole
nacional, autonòmic, municipal, de Companyies o, en general, de qualsevol ens que pugui
afectar la posada en marxa legal i necessària per a la consecució de les funcions
previstes a l'edifici. El concepte de compliment de normativa es refereix no sols al compliment
de tota normativa del propi equip o instal·lació, sinó també al compliment de qualsevol
normativa exigible durant el muntatge, funcionament i/o rendiment de l'equip i/o sistema.
És, per tant, competència, obligació i responsabilitat de l'Instal·lador la prèvia revisió
del Projecte abans de la presentació de la seva Oferta i, una vegada adjudicat el Contracte,
abans que realitzi cap comanda, ni que executi cap muntatge. Aquesta segona revisió del
Projecte, a efectes de compliment de normativa, es requereix tant per si hi haguera hagut una
modificació en la normativa aplicable després de la presentació de l'Oferta, com si, amb motiu
d'alguna modificació rellevant sobre el Projecte original, aquesta pogués contravenir qualsevol
normativa aplicable. Si això ocorris, queda obligat l'Instal·lador a exposar-ho davant la Direcció
Tècnica i PROPIETAT. Aquesta comunicació haurà de ser realitzada per escrit i entregada
en mà a la Direcció Tècnica d'Obra.
Una vegada iniciats els treballs o comandes els materials relatius a la instal·lació
contractada, qualsevol modificació que fora necessari realitzar per a compliment de
normativa, ja sigui per oblit, negligència o per modificació de la mateixa, serà realitzada amb
càrrec total a l'Instal·lador i sense cap cost per a la PROPIETAT o altres oficis o Contractistes,
reservant-se aquesta els Drets per reclamació de danys i perjudicis en la forma que es
considera afectada.
Queda, per tant, l'Instal·lador assabentat per aquest Plec de Condicions que no
podrà justificar incompliment de normativa per identificació de Projecte, ja sigui abans o
després de l'adjudicació del seu Contracte o per instruccions directes de la Direcció d'Obra i/o
PROPIETAT.
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2.8

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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A partir dels plans del Projecte és competència exclusiva de l'Instal·lador preparar tots
els plans d'execució d'obra, incloent tant els plans de coordinació, com els plans de muntatge
necessaris, mostrant en detall les característiques de construcció precises per al correcte
muntatge dels equips i xarxes per part dels seus muntadors, per a ple coneixement de la
Direcció d'Obra i dels diferents oficis i Empreses Constructores que concorren en l'edificació.
Aquests plans han de reflectir totes les instal·lacions en detall al complet, així com la situació
exacta de bancades, ancoratges, buits, suports, etc. L'Instal·lador queda obligat a subministrar
tots els plans de detall, muntatge i plans d'obra en general, que li exigeixi a la Direcció d'Obra,
quedant aquest treball plenament inclòs en la seva Oferta.
Aquests plans d'obra han de realitzar-se paral·lelament a la marxa de l'obra i previ al
muntatge de les respectives instal·lacions, tot això dins dels terminis de temps exigits per a
no entorpir el programa general de construcció i acabats, bé sigui per zones o bé sigui
general. Independentment de l'anterior, l'Instal·lador ha de marcar en obra els buits, passos,
traçats i, en general, totes aquelles senyalitzacions necessàries, tant per als seus muntadors,
com per als d'altres oficis o Empreses Constructores.
Segons s'ha indicat en l'apartat 1.2, així mateix, és competència de l'Instal·lador, la
presentació dels escrits, Certificats, visats i plans visats pel Col·legi Professional
corresponent, per a la Legalització de la seva instal·lació davant els diferents ens o
Organismes. Aquests plans hauran de coincidir sensiblement amb allò que s'ha instal·lat en
obra.
Així mateix, al final de l'obra l'Instal·lador queda obligat a entregar els plans de
construcció i els diferents esquemes de funcionament i connexionat necessaris perquè hi hagi
una determinació precisa de com és la instal·lació, tant en els seus elements vistos, com en
els seus elements ocults. L'entrega d'aquesta Documentació es considera imprescindible previ
a la realització de qualsevol recepció provisional d'obra.
Qualsevol Documentació gràfica generada per l'Instal·lador només tindrà validesa si
queda formalment acceptada i/o visada per la Direcció d'Obra, entenent-se que aquesta
aprovació és general i no rellevarà de cap mode a l'Instal·lador de la responsabilitat d'errors i
de la corresponent necessitat comprovació i adaptació dels plans per la seva banda, així com
de la reparació de qualsevol muntatge incorrecte per aquest motiu.
2.9

DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA

Previ a la recepció provisional de les instal·lacions, cada Instal·lador queda obligat a
presentar tota la Documentació de Projecte, ja sigui de tipus Legal i/o Contractual, segons els
Documents de Projecte i conforme a allò que s'ha indicat en aquest Plec de Condicions. Com a
part d'aquesta Documentació, s'inclou tota la Documentació i Certificats de tipus Legal,
requerits pels distints Organismes Oficials i Companyies Subministradores.
En particular, aquesta Documentació es refereix al següent:
Certificats de cada instal·lació, presentats davant la Delegació del Ministeri d'Indústria i
Energia. Inclou autoritzacions de subministrament, butlletins, etc.
Ídem davant Companyies Subministradores.

3. PLEC DE CONDICIONS
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 21 DE 131

engineering

Protocols de proves complets de les instal·lacions (original i còpia).
Manual d'instruccions (original i còpia), incloent fotocòpies de catàleg amb instruccions
tècniques de funcionament, manteniment i conservació de tots els equips de la instal·lació.
Proposta d'estoc mínim de recanvis.
Llibre oficial de manteniment Legalitzat.
Projecte actualitzat (original i còpia), incloent plans as-built de les instal·lacions.
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Llibre de l'edifici Legalitzat.
Com a part de la Documentació que ha d'entregar l'Instal·lador, durant i al final de l'obra,
queda inclosa tota la informació relativa al LLIBRE DE L'EDIFICI, d'acord amb allò que s'ha
estipulat per la Llei i segons requereixi, en tot cas, la Direcció Facultativa. Aquesta
Documentació es refereix a plans as-built, normes i instruccions de conservació i manteniment
de les instal·lacions, definició de les qualitats dels materials utilitzats, així com la seva garantia i
relació de Subministradors i normes d'actuació en cas de sinistre o situacions d'emergència.
2.10 GARANTIES
Tant els components de la instal·lació, com el seu muntatge i funcionalitat, quedaran
garantits pel temps indicat per la legislació vigent, a partir de la recepció provisional i, en cap
cas, aquesta garantia cessarà fins que sigui realitzada la recepció definitiva. Es deixarà a
criteri de la Direcció d'Obra determinar davant un defecte de maquinària la seva possibilitat
de reparació o el canvi total de la unitat.
Aquest concepte aplica a tots els components i materials de les instal·lacions, pugui
aquests els especificats, de manera concret, en els Documents de Projecte o els semblants
acceptats.
2.11 SEGURETAT
Durant la realització de l'obra
caldrà ajustar-se d'acord en tot moment amb el
"Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball" i, en general, amb totes aquelles normes i
ordenances encaminades a proporcionar el més alt grau de seguretat, tant al personal, com al
públic en general.
L'Instal·lador efectuarà a càrrec seu el plans de seguretat i el seguiment corresponent
als seus treballs, havent de disposar de tots els elements de seguretat, auxiliars i de control
exigits per la Legislació vigent. Tot això amb la deguda coordinació en relació a la resta de
l'obra, per la qual cosa serà preceptiva la compatibilitat i acceptació d'aquest treball amb el
plans de seguretat general de l'obra i, en tot cas, haurà de comptar amb la conformitat de la
Direcció Tècnica responsable en obra d'aquesta matèria i el Contractista general. En tot cas,
queda assabentat l'Instal·lador, per aquest Plec de Condicions Tècniques, que és de la seva
total responsabilitat vigilar i controlar que es compleixen totes les mesures de seguretat
descrites en els plans de seguretat, així com les normes relatives a muntatges i altres indicades
en aquest apartat.
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L'Instal·lador col·locarà proteccions adequades en totes les parts mòbils d'equips i
maquinària, així com baranes rígides en totes les plataformes fixes i/o mòbils que instal·li per
damunt del sòl, a fi de facilitar la correcta realització de les obres de la seva competència.
Tots els equips i aparells elèctrics usats temporalment a l'obra seran instal·lats i
mantinguts d'una manera eficaç i segura i inclouran la seva corresponent connexió de posta a
terra. Les connexions als quadres elèctrics provisionals es faran sempre amb clavilles,
quedant prohibida la connexió amb borns nus.
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2.12 MATERIALS COMPLEMENTARIS COMPRESOS
Com a complement als conceptes generals compresos, indicats en les condicions
generals i, en general, en els Documents del Projecte, s'indiquen a continuació alguns punts
particulars concrets, exclusivament com a exemple o aclariment per a l'Instal·lador, no
significant per això que els mateixos excloguin l'extensió o l'abast d'altres.
Suports, perfils, estreps, cargols i, en general, elements de sustentació necessaris,
degudament protegits per pintures o tractaments electroquímics. Aquests materials seran
d'acer inoxidable quan s'instal·len en ambients corrosius.
Antivibradors coaxials de canonades, bases antivibradores de maquinària i equips,
neoprens o elements elàstics de suports, lones de conductes i, en general, tots aquells
elements necessaris per a l'eliminació de vibracions.
Bancades metàl·liques, dilatadors de ressort, lires, unions flexibles i, en general, tots els
elements necessaris d'absorció de moviments tèrmics de la instal·lació per causa pròpia o per
dilatacions d'obra civil.
Adaptaments elàstics de conductes i/o canonades en juntes de dilatació o connexions a
maquinària, equips o elements dinàmics.
Proteccions de xarxes, equips i accessoris amb pintures antioxidants o anticorrosives,
tant en intempèrie, com en interiors. Enfundats plàstics termoadaptables per a canalitzacions
encastades i, en general, tots aquells elements de prevenció i protecció d'agressions externes.
Pintures i tractaments de terminació, tant d'equips, canalitzacions i accessoris, com de
fletxes, etiquetats i claus d'identificació.
Acabats exteriors d'aïllaments per a protecció del mateix per pluja, per acció solar, per
ambients corrosius, ambients bruts, etc.
Gasos de soldadura, pastes, màstics, silicones i qualsevol element necessari per al
correcte muntatge, acabat i segellat.
Per a l'Instal·lador de climatització es consideren compreses les canalitzacions
elèctriques per a maniobra, control o comandament, des dels interlineats previstos a aquest
efecte als quadres elèctrics (és responsabilitat de l'Instal·lador el subministrament dels plans
d'enclavatge corresponent i la seva verificació funcional, encara que el muntatge s'hagi
realitzat per altres dins dels quadres elèctrics de força). Les qualitats d'aquestes canalitzacions
seran les definides en Projecte o, si no n'hi ha, seran acords a les contigües paral·leles quan
existeixin o a les adoptades en el muntatge elèctric.
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Maneguins passamurs, marcs i/o cèrcols de fusta, bastidors i bancades metàl·liques i, en
general, tots aquells elements necessaris de pas o recepció dels corresponents de la
instal·lació.
Canalitzacions i accessoris d'airejament a col·lectors oberts i canalitzacions de desaigua,
degudament sifonades i connexionades, necessaris per al desenvolupament funcional de la
instal·lació.
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Proteccions acústiques i elements d'apantallament necessaris per a compliment de nivells
de soroll, tant en interiors, com en exteriors.
Connectors, clames, terminals de pressió, premses d'eixida de caixes, quadres i
canaletes i la resta d'accessoris i elements per al correcte muntatge de la instal·lació.
Relés, contactors, transformadors i la resta d'accessoris de maniobres i control
incorporats dins dels quadres elèctrics, encara que afecten altres instal·lacions. S'inclouen tots
els elements necessaris fins a l’interlineat d'eixida degudament identificat.
Guies en canalitzacions buides.
Terminacions de calorifugat en tubs de fuga de grups electrògens i bombes dièsel.
Reixetes i elements per a ventilació, en general, en quarts tècnics.
Queda entès per l'Instal·lador que tots els materials, accessoris i equipament indicats en
aquest apartat queden plenament inclosos en el seu subministrament, amb independència que
això se cita expressament en els Documents de Projecte. Qualsevol omissió a aquest respecte,
per part de l'Instal·lador, ha de ser inclòs expressament en la seva Oferta i, si és el cas,
acceptat i reflectit en el corresponent Contracte.
Totes aquestes unitats i, en particular, les relacionades amb obra (passamurs,
maneguins, buits, etc.) seran coordinades i efectuades en temps i mode compatibles amb
l'obra per a evitar qualsevol tipus de ruptura i altres posteriors. Els perjudicis derivats de
qualsevol omissió relativa a aquests treballs i accions seran repercutits directament en
l'Instal·lador.
2.13 ESTUDI DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS
Durant la preparació dels Documents de Projecte s'ha fet un esforç especial per reflectir,
de forma precisa, l'abast de totes les instal·lacions objecte de reforma i que constitueixen
l'abast del Projecte. No obstant, previ a la presentació d'Ofertes, els oferents estudiaran
detalladament les instal·lacions existents en la seva aplicació al Projecte, a fi de poder conèixer
l'estat actual de les instal·lacions en la seva aplicació al funcionament previst per a tots i cada
un dels components de la mateixa. Açò requereix dels Instal·ladors que visiten l'edifici per a
familiaritzar-se amb l'estat de les seves instal·lacions, abans de presentar la seva Oferta.
Cas d'advertir l'Instal·lador qualsevol discrepància, ja
mal estat dels equips, impossibilitat del seu reutilització
reposició, etc., ha d'indicar-ho expressament en la seva
qualsevol discrepància respecte als criteris de muntatge i
obra, descrits en el Projecte.

sigui per motius de normativa, de
per al fi previst, necessitats de
Oferta. Així mateix, ha d'indicar
execució de les instal·lacions en
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No s'admetran afegits, canvis o modificacions a càrrec de la PROPIETAT, generats per
imprevists imputables a l'incompliment d'aquest apartat, amb independència del que s'indiqui
en els plans del Projecte.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

A més, queda assabentat, per tant, l'Instal·lador per aquest Plec de Condicions
Tècniques, que assumirà qualsevol responsabilitat sobre la reutilització de l'equipament i/o
sistemes proposats, excepte indicació contrària en la seva Oferta.
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3

NORMES D'EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT.

3.1

NORMES TÈCNIQUES GENERALS.

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials
d'àmbit nacional o local d'obligat compliment.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial, amb les Normes
Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el
contrari, l'industrial adjudicatari haurà d'ajustar-se a la normativa UNE.
Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional
de la instal·lació anessin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o
complementades les ja existents de forma tal que afectaren totalment o parcialment a la
instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l'adequació de la instal·lació per al
compliment de les mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta
prengui les mesures que cregui oportunes.
Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i
recomanacions:
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/73 de 20 setembre. B.O.E.
Núm. 242, 9 d'octubre de 1973) i Instruccions Complementàries.
Reglament de Verificacions i Regularitat en el Subministrament d'Energia. Decret de 12
de març de 1954 (B.O.E. De 15.10.54).
Normes UNEIX.
Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric.
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball.
3.2
3.2.1

QUADRES ELÈCTRICS.
ARMARIS METÀL·LICS.

Els armaris metàl·lics seran de construcció modular amb porta d'accés en tot el frontal,
proveïts de doble tancament i tancament amb clau.
La seva posició prevista és vertical, amb alimentació per la part inferior i eixida per la part
superior.
El quadre haurà de subministrar-se amb la totalitat d'elements d'ancoratge i fixació per a
l'emplaçament previst.
La seva execució serà amb bastidors i planxa d'acer de primera qualitat (grossors
respectius d'1,5 i 2 mm.).
Disposaran de placa de muntatge cairada de 3 mm de gros.
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El conjunt estarà tractat amb posterioritat al decapatge amb tres capes d’imprimació
fosfatant i dues mans de pintura anticorrosiva.
El color de les pintures d'acabat serà RAL 7032 per a l'exterior i interior i RAL 2000 per a
la placa de muntatge.
La porta d’accés s’haurà de preveure amb un tancament estanc i un ajust perfecte en tot
el seu perímetre.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La dita porta haurà de mecanitzar-se per a ubicar els components indicats en l'esquema,
cablejant-se, de manera que es pugui produir una obertura total.
Disposarà d'obertures de ventilació tant en el seu part inferior com a superior a fi de
procurar una eficaç dissipació de la calor interna. Aquestes obertures estaran normalitzades
perquè permeten la protecció contra projeccions d'aigua.
Tant a l'entrada como a l'eixida de conductors es disposaran passacables amb brides i
premses que garanteixin l'estanqueïtat de l'interior.
Per al connexionat dels conductors de protecció es disposarà d'una platina de coure
electrolític en el part inferior.
Tot el connexionat interior es realitzarà amb conductor flexible de coure V-750 proveït de
terminals en ambdós extrems, numeració inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els colors
reglamentaris per a cada conductor polar RST, neutre Mp i protecció SL. De la mateixa manera
s'utilitzaran colors distintius per a cada conductor polar RST, distintius per als conductors a
tensió de 24 v. I de maniobra a tensions febles (0-10 v. C.C.).
El cablejat interior s'allotjarà en canaletes de P.V.C. UNEX o semblant, prèviament
fixades amb cremallera de niló.
Tot el cablejat de maniobra tindrà una secció mínima d'1,5 mm2.
Per al connexionat de conductors s'utilitzaran borns de melamina inequívocament
senyalitzats, muntats sobre guia DIN, sent les corresponents a conductors de maniobra del
tipus secciona-la i les de protecció de color verd-i-groc.
En tots els casos el quadre s'ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i altres
normatives d'àmbit nacional o local d'obligat compliment.
Abans de planificar la construcció del quadre, l'industrial adjudicatari haurà de verificar
amb tota precisió les cotes d'emplaçament i presentar els plans complets i a escala de l'interior i
frontal per a la seva aprovació prèvia per la Direcció Facultativa. La no presentació d'aquesta
documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris de detall de la Direcció
Facultativa, sent càrrec de l'industrial adjudicatari les modificacions o substitucions que
hagueren de fer-se, sent motiu de penalització.
En el present plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquen expressament, la
totalitat dels materials, components i accessoris necessaris o convenients segons el criteri de la
Direcció Facultativa per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament.
Es consideraran inclosos l'actualització d'esquemes, identificació de components i
instruccions completes de manipulació i manteniment (quatre jocs complets).
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Tots els materials hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa, a la qual assisteix el
dret de verificar totes les vegades estimi oportú que la construcció del quadre, inclosa la fase
que es realitzi als tallers de l'Industrial Adjudicatari o dels seus subministradors.
El grau de protecció que aquests armaris ofereixin una vegada llocs en servei no serà
inferior a IP 55 segons la norma DIN 40050.
3.2.2

ARMARIS DE DOBLE AÏLLAMENT.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquests armaris seran de material plàstic amb grau de protecció en servei no inferior a IP
42 (DIN), IP 427 (UNEIX).
Les seves dimensions dependran dels diversos equips elèctrics que han de contenir.
Disposaran de porta practicable i tapa protectora de mecanismes. El seu muntatge serà
encastat o superficial, segons especificacions.
3.3
3.3.1

EQUIPS DE MESURA.
CONTADORS TRIFÀSICS.

És un comptador d'inducció de quatre fils, construït per envoltant i sistema de mesura.
L'envoltant portarà mira de lectura.
El sistema de mesura estarà format per tres bobines de tensió i tres d'intensitat, disc rotor
amb imant de frenada i mecanismes d'integració de lectura.
S'indicarà marca, tipus, esquema d'instal·lació, nombre de revolucions que corresponguin
a 1 kw/h., intensitat nominal en amperes, tensió nominal en volts, naturalesa del corrent i
freqüència en Hz., número d'ordre de fabricació, així com la data del Boletín Oficial del Estado
que es publiqui la data del tipus d'aparell.
3.4
3.4.1

COMPONENTS DE QUADRES ELÈCTRICS.
BARRES.

Seran de coure electrolític, de dimensions normalitzades, totalment estanyades i
finalment pintades amb esmalt sintètic, amb els colors clàssics del codi internacional per a B.T.
La sustentació d'aquestes barres es farà mitjançant suports aïllants, compactes, per a
600 v. De tensió de servei. Les barres seran capaces de suportar sense deformacions
inadmissibles, per les seves característiques i pel seu muntatge, els esforços electrodinàmics
produïts per corrents en curtcircuit de l'ordre de 75 KAeff.
Tots els caragols emprats tant en entroncaments com en derivacions seran de llautó, amb
rosca total, doble femella i volandera del mateix material i volandera grower en cada conjunt.
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3.4.2

CABLEJAT INTERIOR

Les derivacions de barres generals als diferents circuits hauran de fer-se amb platina de
coure de dimensions adequades a la intensitat permanent del circuit. Quan la càrrega sigui
inferior en un 50% a la intensitat admissible per a les platines més xicotetes de fabricació
normalitzada, s'utilitzaran conductors de coure amb aïllament de P.V.C. De 750 v. Amb
terminals de pressió adequades als seus extrems de connexió.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les connexions per telecomandaments, control, senyalització i mesura es faran
degudament cablejades i utilitzant conductors d'un mateix color per a cada un dels serveis
ressenyats en la memòria i estat de mesuraments.
Totes les connexions es faran mitjançant borns adequats a la secció del conductor,
muntats en bateria, amb senyalització de circuit, formant un cos independent de les
instal·lacions fixes de l'edifici. Llavors, la unió de línies i circuits que surtin del quadre no podran
connectar-se directament a cap aparell d'aquest sense o a través del seu born o clama de
connexió que es disposarà en el part inferior del panell corresponent.
3.4.3

INTERRUPTORS.

Seran rotatius, de paquet fins a 200 A., amb comandament frontal, fletxa i connexió
posterior, d'alta capacitat de ruptura i connexió.
Per a intensitats nominals compreses entre 200 A. I 1000 A. S'empraran interruptors
després de quadre amb comandament frontal de bola o estrep, fulles posteriors de coure
electrolític i cambra apaga espurnes.
3.4.4

CURTCIRCUITS.

Hauran de ser d'alta capacitat de ruptura, emprant bases amb capacitat i cartutxos
adequats a la càrrega a suportar pel circuit corresponent.
Com a part de l'equip se subministrarà una empunyadura aïllant per a la maniobra baix
tensió de tots els cartutxos instal·lats.
Quan, per la varietat de cartutxos, es precisen diferents empunyadures, se subministraran
una per al muntatge de cada un dels tipus que hagin d'adaptar-se.
3.4.5

CONTACTORS I GUARDAMOTORS.

Seran de marques de reconeguda solvència tècnica i respondran a les característiques
exigides per cada tipus de servei.
Hauran d'admetre com a màxim una freqüència de connexió de 60 connexions per hora i
els relés tèrmics corresponents a la intensitat del motor a protegir.
Tant els contactors com els guardamotors aniran dotats d'un contacte auxiliar commutat a
més dels normals que el fabricant inclou en els seus aparells i un polsador de rearmament per
a guardamotors.
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Als commutadors d'estrella-triangle es tindrà en compte que el relé tèrmic adequat
correspondrà al que resulti de dividir la intensitat nominal del motor entre l'arrel quadrada de 3.
El relé de temps serà temporitzat, amb regulació adequada a les característiques del
major i de l'equip mogut per ell.
3.4.6

APARELLS DE MESURA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquests aparells seran del tipus encastable, amb sòcol quadrat de 96x96 mm. I fixació
posterior de quadre mòbil classe 1'5 per a voltímetres i amperímetres, i de 144x144 mm. per als
freqüencímetres i fasímetres de classe 0,5 i 1,5 respectivament.
3.4.7

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS.

Constituïts per envoltant aïllant amb mecanisme de fixació a la caixa, sistema de
connexions i dispositiu limitador de corrent i de desconnexió.
El dispositiu limitador estarà format per bilàmina o sistema equivalent de parell tèrmic,
portant a més bobina de desconnexió magnètica.
S'indicarà marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en amperes, poder de
curtcircuit en amperes, naturalesa del corrent per defecte i desconnexió.
El dispositiu de protecció estarà format per transformador toroidal, relé de desconnexió i
mecanisme de desconnexió.
S'indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en amperes i
intensitat diferencial nominal de desconnexió (sensibilitat) en amperes.
3.5
3.5.1

CONDUCTES
TRAÇAT

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles en els
verticals i horitzontals que limiten el local on s'efectua la instal·lació.
Els traçats per barandats verticals es faran seguint línies paral·leles a les verticals i
horitzontals, disposant les horitzontals a 50 cm com a màxim de sòls i sostres i les verticals a
una distància dels angles o cantons no superiors a 20 cm. Però en ambdós casos a una
distància mínima de 3 cm de qualsevol altra canalització.
Es disposarà dels registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels conductors
als tubs després de col·locats aquests, considerant com a tal l'existència en trams rectes d'un
registre cada 15 m com a màxim i cada dues corbes en angle recte.
Es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs i la situació de les caixes de registre i
derivació, entroncament i mecanismes, perquè sigui aprovat per la Direcció Facultativa, que
serà la que estableixi les normes complementàries precises per al seu traçat.

3. PLEC DE CONDICIONS
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 30 DE 131

engineering

És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una altura de 2'5 m
com a mínim sobre el sòl a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics.
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància
de, almenys, tres centímetres.
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Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per davall d'un altre tipus
d'instal·lacions que puguin produir condensacions, a menys que es prenguin les disposicions
necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes de les dites
condensacions.
Les canalitzacions elèctriques podran anar en el mateix canal buit junt amb un altre tipus
de canalitzacions no elèctriques només si es compleixen al mateix temps les condicions
següents:
- La protecció de contactes indirectes està assegurada segons s'assenyala en la
instrucció MIBT 021, considerant les conduccions no elèctriques, quan pugui metàl·liques, com
a elements conductors.
- Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els
possibles perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà
en compte:
L'elevació de la temperatura.
Les condensacions.
Les inundacions.
Les corrosions.
Les explosions.
3.5.2

EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que asseguren
la continuïtat de la protecció que proporcionen els tubs als conductors.
Els tubs aïllats rígids corbables en calent es podran acoblar entre si en calent cobrint
l'entroncament amb una cua especial quan es desitgi una unió estanca.
Les corbes practicades als tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles. Els ràdios mínims de curvatura per a cada classe de tub són els que s'indiquen a
la taula següent:
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DIÀMETRE
NOMINAL

RADI MÍNIM DE CURVATURA
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(MM)
(1) (2) (4)

(3)

(5)

(6)

(7)

9

90

85

54

48

53

11

110

95

66

58

65

13

120

105

75

65

71

16

135

120

86

75

79

21

170

---

---

---

100

23

---

165

115

100

---

29

200

200

140

125

130

36

250

225

174

150

165

48

300

235

220

190

210

(1) Tubs metàl·lics rígids blindats.
(2) Tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament interior.
(3) Tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior.
(4) Tubs aïllats rígids normals.
(5) Tubs aïllats flexibles normals.
(6)Tubs metàl·lics flexibles normals amb aïllament o sense interior.
(7)Tubs metàl·lics flexibles blindats amb aïllament o sense interior.
Per a corbar tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament o sense interior, s'empraran útils
adequats al diàmetre dels tubs. Els tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior de
diàmetre nominal fins a 29 mm. Es corbaran amb tenalles adequades al nombre de plecs
necessaris per al diàmetre de la corba. Quan la dita corba sigui de 90è, i per al ràdio mínim de
curvatura assenyalat a la taula anterior, el número mínim de plecs serà l'assenyalat en la taula
següent:
DIÀMETRE NOMINAL (MM)

NÚM. DE PLECS

DIST ENTRE PLECS (MM)

9

20 +/- 2

5

11

20 +/- 2

6,5

13

20 +/- 2

7

16

25 +/- 5

8

23

30 +/- 5

8

29

30 +/- 5

8
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El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà
superior a 3. Els conductors s'allotjaran als tubs després de col·locar aquests.
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels
conductors als tubs o servir al mateix temps com a caixes d'entroncaments o derivació.
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Perquè l'aïllament dels conductors no pugui ser destruït pel seu fregament amb els
extrems lliures dels tubs, aquests, quan siguin metàl·lics i penetren en una caixa de connexió o
aparell estaran proveïts de boques amb cantells arrodonits o dispositius equivalents, o bé,
convenientment mecanitzats si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior. Aquest
aïllament sobreeixirà uns mm. De la seva coberta metàl·lica.
Quan els tubs estiguin construïts per materials susceptibles d'oxidació i quan hagin rebut
durant el curs del muntatge algun treball de mecanització (roscat, corbat, etc.) s'aplicarà a
aqueixes parts mecanitzades pintures antioxidants.
En el cas de la utilització de tubs mecànics sense aïllament interior es tindrà en compte
les possibilitats que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior dels mateixos. Per aquesta
raó es triarà convenientment el traçat de la seva instal·lació proveint l'evacuació de l'aigua en
els punts més baixos de la mateixa, i fins i tot si fora necessari, establint una ventilació
apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat com pot ser, per exemple, d'una T
quan un dels braços no s'empra.
Quan els tubs metàl·lics hagin de col·locar-se al sòl, la seva continuïtat elèctrica quedarà
convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles és necessari que la
distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi els 10 m.
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.
Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores protegides
contra la corrosió i subjectes sòlidament. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,8
m. per a tubs rígids i de 0,6 m. per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions d'una part a una
altra dels canvis de direcció i dels entroncaments, i en la proximitat immediata de les entrades
en caixes o aparells.
En els traçats que discorrin per superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció
disposaran del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a una
distància mínima de 2 cm del sostre.
Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris com ara
caixes de derivació, mecanismes, etc. Que s'hagin d'interconnectar amb tal traçat.
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els
punts extrems no seran superiors al 2 %.
Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran
d'interrompre els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre si 5 cm aproximadament i
empalmant-se posteriorment mitjançant maneguins lliscants que tinguin una longitud mínima de
20 cm.
El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció com ara murs,
barandats i sostres, es realitzaran d'acord amb les prescripcions següents:
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- En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran entroncaments o
derivacions de conductors.
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- Les canalitzacions estaran prou protegides contra els deterioraments mecànics, les
accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s'exigirà de forma contínua en
tota la longitud del pas.
- Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separi dos
locals d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'impedeixi l'entrada i
acumulació d'aigua al local més humit. Quan els passos desemboquen a l'exterior s'instal·larà a
l'extrem del tub una pipa de porcellana, vidre o un altre material aïllant adequat, disposada de
manera que el pas exterior-interior dels conductors s’efectuï en sentit ascendent.
- En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent de l'un i l'altre costat del
pas, aquest es realitzarà amb canalització utilitzada al local les prescripcions d'instal·lació del
qual siguin més severes.
- Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es col·locaran
dins de tubs normals quan la longitud de pas no excedeixi els 20 cm i si sobrepassa aqueixa
longitud es disposaran tubs blindats. Els extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior
estaran proveïts d'embocadures aïllants, de bords arrodonits o de dispositiu equivalent, sent
prou per als tubs metàl·lics amb un aïllament interior que sobresurti lleugerament del mateix.
També podran utilitzar-se per a protegir els conductors els tubs de vidre o porcellana, o
qualsevol altre material aïllant adequat de suficient resistència mecànica.
No necessiten protecció supletòria:
- Els conductors proveïts d'una armadura metàl·lica.
- Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat que porten un envoltant de
protecció de policloroprens o producte equivalent quan la tensió sigui de 1000 v. De tensió
nominal.
- Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre que la seva coberta no sigui
atacada pels materials dels elements a travessar.
- Si l'element constructiu que s'ha de travessar separa dos locals amb les mateixes
característiques d'humitat, poden practicar-se obertures en el mateix que permeten el pas dels
conductors respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de canalització de
què es tracte.
- En els passos de sostres per mitjà de tub, aquest estarà obturat mitjançant
tancament estanc i la seva extremitat superior eixirà per damunt del sòl a una altura almenys
igual a les de les rodes, si existeixen, o a 10 cm. En tot cas. Quan el pas s’efectuï per un altre
sistema s'obturarà igualment mitjançant material incombustible i aïllant, sense que aquesta
obturació hagi de ser completament estanca, encara que s'oposarà a la caiguda d'objectes i a
la propagació del foc.
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3.6

SAFATES PORTACABLES

Safates portacables metàl·liques. El seu muntatge serà suspès del forjat de la paret. Les
que discorrin vistes hauran de pintar-se amb tres mans de pintura plàstica de color a decidir per
la Direcció d'Obra, prèvia emprimació fosfatada.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les safates seran perforades per la seva banda inferior i proveïdes de tapa en aquells
trams que per la seva disposició i aparença convingui.
No presentaran rugositats ni rebaves tant d'exterior com interiorment, rebutjant-ne totes
aquelles que per incorrecte arreplega o defecte de fabricació presenten retorciments o
qualsevol altre tipus de deteriorament.
El seu muntatge es realitzarà de manera que estiguin convenientment anivellades i
enrasades, de manera que la disposició longitudinal d'un conjunt de safates quedin al mateix
nivell i en línia recta.
La marca i model de les safates portacables, així com la definició d'accessoris per al seu
muntatge queden definits en l'estat de mesuraments.
3.7
3.7.1

CONDUCTORS.
PER TENSIONS FINS 1.000 V.

Conductors unipolars de coure, flexibles, aïllats amb P.V.C. Davall coberta exterior també
de P.V.C., no propagadors de la flama.
Tots ells aniran convenientment numerats indicant el circuit i la línia que configura.
Així mateix, aquests conductors hauran de complir la norma UNEIX 21.029 de "Cables
d'energia per a distribució amb aïllament i coberta de poli clorur de vinil, per a tensions de fins a
1.000 v.", aprovada per IRANOR el 15.07.71 i d'obligat compliment a partir del 01.07.74.
3.7.2

PER TENSIONS FINS 750 V.

Tots aquests conductors seran flexibles, de coure, resistents a una tensió màxima de 750
v., no propagadors de la flama i aïllats amb poli clorur de vinil.
Els colors que s'utilitzaran són: negre, marró o gris per a conductors de fase, blau celeste
per al conductor neutre i bicolor groc-verd per a conductors de protecció.
Compliran tots ells la norma UNEIX 21.027 h3 1r R de. 01.07.74.
L'estès de conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de
protecció sobre safates o semblants.
En cap cas es permetrà la unió de conductors amb entroncament o derivacions per
simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se
sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o interlínies de
connexió. Es pot permetre la utilització de brides de connexió.
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Les connexions hauran de realitzar-se sempre a l'interior de caixes d'entroncament o
derivació. Els conductors de secció superior a 6 mm2. Hauran de connectar-se per mitjà de
terminals adequats, tenint sempre atenció que les connexions de qualsevol sistema que siguin
no queden sotmeses a esforços mecànics.
Tots ells hauran d'anar convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren.
3.8
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3.8.1

POSTA A TERRA
REALITZACIÓ

Es durà a terme instal·lant un elèctrode en anell tancat que doni intensitat a tot el
perímetre de l'edifici.
Així mateix es connectaran elèctrodes verticalment en aquest anell quan es prevegi la
necessitat de disminuir la resistència de terra que pugui presentar el conductor en anell, prèvia
comprovació de la mateixa abans de procedir al formigonat dels fonaments.
Totes les connexions de posada a terra que hagin d'efectuar-se a la instal·lació hauran de
posseir un bon contacte elèctric. Per aquest motiu es realitzaran mitjançant peces
d'entroncament adequades, assegurant les superfícies de contacte de manera que la connexió
sigui efectiva; ja sigui mitjançant caragols, elements de compressió, reblones o soldadures d'alt
punt de fusió. Es prohibeix l'ús de soldadures de baix punt de fusió com ara estany, argent, etc.
Els contactes hauran de col·locar-se nets, sense humitat i de forma tal que no sigui fàcil
que l'acció del temps destrossi, per efectes electroquímics, les connexions efectuades. Amb
aquest fi i procurant sempre que la resistència dels contactes sigui elevada, es protegiran
aquests de forma adequada amb envoltants o pastes, si això s'estimarà convenient.
3.8.2

ELEMENTS DE POSTA A TERRA
Posta a terra.

- Elèctrodes. Estan formats per conductor nu de coure recuit de secció nominal no
inferior a 35 mm2, format per corda circular amb un màxim de 7 filaments. La seva resistència
elèctrica a 20 ºC no ha de ser superior als 0,514 Ohm/km. Unirà totes les connexions de
posada a terra de l'edifici i dels picots que s'hagin de col·locar. Se situarà en els fons de les
rases de fonamentació en íntim contacte amb el terreny.
- Picots. Estan constituïdes per javelines cilíndriques amb ànima d'acer estriat en Fred
i una grossa capa de coure totalment llisa. Les dimensions d'aquestes quedaran compreses
entre 2.000 i 3.000 mm. De longitud i 14 i 21 mm. De diàmetre exterior. Per a la unió del
conducte de descàrrega amb el picot s'empraran grapes especials adequades a les accions del
conducte i seran d'aliatge de coure, estampades, amb gran solidesa mecànica i àmplies
superfícies de contacte.
- Punts de posada a terra. S'utilitzaran per a fer registrables les connexions a la
conducció enterrada de les línies principals de baixada a terra. Estaran continguts en arquetes
de connexió registrables i constituïts per platines de coure recobert de cadmi de 25x33 cm i 0,4
cm de grossor, amb suports de material aïllant.
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Línies Principals de Terra.
Els conductors que constitueixen les línies principals de terra seran de coure i la seva
secció ha de ser àmpliament dimensionada de tal forma que compleixin les condicions
següents:
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a.- La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació
no ha d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els
entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només
podrà ser considerat com a menor de dos segons en els casos justificats per les
característiques dels dispositius de tall utilitzats.
b.- De totes maneres, els conductors no podran ser en cap cas de menys de 35 mm2.
De secció. El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs
de direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i
desgast mecànic.
Derivacions de les línies principals de terra.
Els conductors que constitueixen les línies principals de terra i les seves derivacions
seran de coure i la seva secció ha de ser àmplia, de tal forma que compleixi la condició
següent:
La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no ha
d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els
entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només
podrà ser considerat com a menor de dos segons en els casos justificats per les
característiques dels dispositius de tall utilitzats.
El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis de direcció
bruscs. No estaran sotmesos a riscs mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast
mecànic.
Conductors de Protecció.
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra els deterioraments
mecànics i químics, especialment en els passos a través dels elements de la construcció.
Les connexions en aquests conductors es faran amb entroncaments soldats sense
col·locació d'àcids o per peces de connexió de retorciment per rosca. Aquestes peces seran de
material inoxidable i els caragols de retorciment. Si aquests últims s'usen, estaran proveïts d'un
dispositiu que eviti el seu afluix.
Es prendran les precaucions necessàries per a evitar els deterioraments electroquímics
quan les connexions siguin entre metalls diferents.
El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs de
direcció.
En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb aïllament mineral, la coberta
exterior d'aquests conductors podrà utilitzar-se com a conducte de protecció dels circuits
corresponents sempre que la seva continuïtat quedi assegurada.
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Quan les canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats, col·locats baix tub de
material ferromagnètic o de conductes que continguin una armadura metàl·lica, els conductors
de protecció es col·locaran en els mateixos tubs.
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Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció ha de ser àmpliament
dimensionada de tal forma que compleixi la condició següent:
La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no ha
d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els
entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només
podrà ser considerat com a menor de dos segons en els casos justificats per les
característiques dels dispositius de tall utilitzats.
3.9
3.9.1

PROVES I ASSAJOS DE LA INSTAL·LACIÓ.
GENERALS.

L'instal·lador garantirà baix contracte, una vegada finalitzats els treballs, que tots els
sistemes estan preparats per a una operació elèctrica perfecta d'acord amb tots els termes
legals i restriccions, i de conformitat amb la millor pràctica.
Aquelles instal·lacions, proves i assajos que estiguin legalitzades pel "Ministeri
d'Indústria" o un altre organisme oficial es faran d'acord amb les normes d'aquests.
A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions en relació a
proves i posada en marxa, l'instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les especificacions
a provar, posar en marxa i deixaren perfecte ordre de funcionament tots els sistemes i
accessoris requerits davall el contracte d'instal·lacions de Protecció contra Incendis.
L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte i hauran de
ser aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació.
Es realitzaran els següents assajos generals, sent l'instal·lador el que subministra l'equip i
aparells necessaris per a portar-los a bon terme.
- Examen visual del seu aspecte.
- Comprovació de dimensions, seccions, calibres, connexionats, etc.
- Proves de funcionament i desconnexió automàtica.
3.9.2

PARCIALS A OBRA.

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la Direcció Tècnica d'Obra amb
autoritat a ser cobertes per parets, cels rasos, etc.
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3.9.3

A FÀBRICA

La direcció Tècnica d'Obra està autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que
estimi necessàries a les fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta
instal·lació.
En el curs d'aquestes visites se la facultarà per a presenciar les proves i assajos propis
de cada cas que estimi convenients, a fi de comprovar la bona qualitat d'aquests treballs.
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L'instal·lador inclourà en el seu pressupost els imports derivats de proves i assajos que
sigui necessari efectuar en els Organismes Oficials.
3.9.4

ASSAJOS I PROVES DE MATERIAL
Es realitzaran dos tipus de proves:

PROVA DE RUTINA DE MATERIALS.
El seu fi serà comprovar la qualitat dels materials que integren el conjunt de la instal·lació,
dels que a continuació ressaltem els que pel seu major interès mereixen especificació
individual.
- Conductors. Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament que haurà de ser tal
que resisteixin durant un minut a una prova de tensió de dues vegades la nominal, més d'1.000
v., a una freqüència de 50 Hz.
La prova d’aïllament s’efectuarà també de manera que com a mínima la resistència
d’aquest sigui l’equivalent a 1.000 Ohms per volts de tensió de servei, segons l'exigit a l’article
2.8 del vigent Reglament de Baixa Tensió, de la Instrucció núm. 17.
- Aparells de mesurament. S'efectuarà la prova de temps de servei a plena càrrega, no
havent de quedar deteriorat després d'estar en funcionament dues hores en les condicions
següents: els amperímetres i voltímetres amb el corrent o tensió nominal respectivament, al
màxim de l'escala.
La influència de la temperatura i la freqüència es comprovarà en aplicar als aparells un
canvi de 10 ºC o del 10 % de la freqüència, no havent de passar la variació de les instal·lacions
del límit de l'error que defineix la classe de l'aparell.
PROVA DE MUNTATGE.
Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a posar-ho en servei, es comprovarà
novament la rigidesa dielèctrica de la instal·lació a efectes de testimoniar el perfecte aïllament
dels conductors, borns i connexions, després d'efectuada la instal·lació.
Els valors mínims que s'exigiran seran els mateixos que els que apareixen en l'apartat
anterior.
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3.9.5

PROVES DE RECEPCIÓ

Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal·lacions.
Tindrà com a objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal·lació.
Independentment de les exigides per la Delegació d'Indústria s'aprovaran els punts
següents:
- Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent.
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- Tir i regulació de tots els protectors de l'edifici.
- Comprovació de tots els circuits que componen la instal·lació.
- Mesurament de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a
37 Ohm i la presa de terra lògica que no superarà els 5 Ohm.
3.9.6

MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.
El manteniment es realitzarà per personal especialitzat.

L’instal·lador lliurarà a la propietat plànols de la instal·lació realitzada, normes de
muntatge i dades sobre les garanties, característiques dels mecanismes i materials utilitzats,
així com el plànol de reposició dels diferents elements que el composen.
L’instal·lador informarà a l’equip de manteniment de l’edifici dels aspectes que a
continuació s’exposen:
3.9.7

QUADRE GENERAL

Cada 5 anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes
directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels
conductors que protegeixen.
3.9.8

INSTAL.·LACIONS INTERIORS.

Cada 5 anys es comprovarà l'aïllament de la instal·lació interior que entre cada conductor
i terra i entre cada dos conductors no haurà de ser inferior a 250.000 Ohm. Es repararan els
defectes que pogueren haver-hi.
3.9.9

CONDUCTORS DE POSTA A TERRA

Cada 2 anys i en l'època en que el terreny està més sec, es mesurarà la resistència del
sòl i es comprovarà que no sobrepassa el valor prefixat; així mateix es comprovarà mitjançant
inspecció visual l'estat davant la corrosió que present la connexió del conductor de posada a
terra a l'arqueta o arquetes i la continuïtat de la línia. Es repararan els defectes trobats.
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3.9.10

LÍNIA PRINCIPAL DE TERRA
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Cada dos anys es comprovarà mitjançant inspecció visual, l'estat davant la corrosió de
totes les connexions, així com la continuïtat de les línies. Es repararan tots els possibles
defectes que es troben.
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4

NORMES D’EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ

4.1

NORMES TÈCNIQUES GENERALS
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Les especificacions constructives i normes de muntatge que a continuació es defineixen,
fan referència a la instal·lació d'il·luminació a realitzar a l'interior y exterior de l'edifici, d'acord
amb els plans de distribució d'il·luminació que s'acompanyen i diferents aparells previstos en
ells i definits en la posició corresponent de l'estat de mesuraments.
Totes les lluminàries utilitzades compliran les prescripcions generals que dicten les
normes UNEIX, VDE, NTE-IEI 1975 i REBT.
En tots els equips d'il·luminació per fluorescència, les il·luminacions estaran equipades
amb els corresponents balestres, carabassetes i condensadors d’antiparàsites, d’acord amb les
normes assenyalades.
Disposaran del número i color del tub fluorescent indicat en la memòria i plans
corresponents. Els balestres (reactàncies) s'ajustaran a les característiques de servei i
arrancada a la freqüència de 50 p.P.S. D'acord amb la norma UNEIX 20152 i control de qualitat
ANFRE, que limita les pèrdues com a màxim en 9 w. per a llums de 36 w. I de 14 w. per a les
de 58 w. S'atendran a més les característiques de calfament, nivell sonor i resistència a la
humitat.
El final de l'equip haurà de ser net i estètic, dins de l'acabat arquitectònic de l'edifici,
cuidant principalment el muntatge de separadors, suports i unions, de forma tal que respecten
la línia d'acabats de terres, sostres i altres elements de l'arquitectura de l'edifici.
4.2
4.2.1

LLUMINÀRIES INTERIORS
NORMES GENERALS
Aparells de muntatge engranat.

Els aparells a utilitzar portaran obertures en les seves cares frontals per al pas dels
conductors.
Les línies elèctriques de subministrament a l'aparell hauran d'entrar en aquest 10 mm.
com a mínim, col·locant embocadures protectores de plàstic que eviten fregades en l'aïllament
del conductor lliure de la canalització per a la seva connexió a l'aparell. Dita connexió
s'efectuarà a través d'entroncament.
En els casos en què la canalització vaja adherida al sostre, es disposarà d'una caixa de
registre com presa de corrent per a cada armadura, des d'on es connectarà aquesta mitjançant
cable mànega amb la corresponent clavilla II+T.
Es disposaran perfils de goma que eviten les vibracions als restants elements
d'ancoratge.
Aparells de superfície.
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En el muntatge d'aquests aparells s'empraran claus SPIT amb femella, volandera de
goma que eviti les vibracions durant el seu funcionament. També es permetrà l'ús d'embolics
de fusta o metàl·lics directament col·locats al sostre o element constructiu vertical sobre els
quals es fixen els aparells amb caragols de dimensions adequades, no oblidant-se de les
volanderes de goma com en el cas anterior.
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No es permetrà l'ús d'embolics de plàstic, plom o fusta embotits en l'envà o sostre
col·locats a pressió, exceptuant una acceptació expressa de la Direcció d'Obra.
Quan la instal·lació elèctrica discorri engranada, al centre geomètric de cada aparell
s'engranarà una caixa de registre per a derivació de l'aparell corresponent, havent d'anar
proveïda de tapa amb eixida o col·locant al seu extrem per a protecció dels conductes, una
embocadura de plàstic o de goma.
En el cas d'aparells suspesos del sostre, la derivació de la línia elèctrica a l'aparell deurà
fer-se de la mateixa manera que en paràgraf anterior (o semblant), però utilitzant tub de 13 mm.
I cable d'1,5 mm2. com a mínim per a escometre els aparells des de cada floró.
4.2.2

NORMES PARTICULARS
Per a locals secs

Grau de protecció mínim IP-20, contra contactes manuals. Tots els equips de descàrrega
seran d'engegada instantània.
Per a locals humits
Les lluminàries seran estanques de protecció mínima IP-65, formades per interlínia
resistent al xoc i humitat, àcids i substàncies alcalines, amb cos de xapa d'acer galvanitzat
termoesmaltada amb pols de poliuretà blanc estable, amb tub de metacrilat transparent per a
protecció del tub fluorescent. Entrada de cables d'alimentació als extrems de les lluminàries per
a premsaestopa PG 16. Equip elèctric inclòs. Es col·locaran suspeses per tibant en inoxidable
o per bàculs.
4.3
4.3.1

PROVES I ASSAJOS
ASSAJOS A FÀBRICA

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la Direcció Tècnica d'Obra amb
anterioritat a ser cobertes pels elements d'acabat (assajos parcials) i amb els acabats col·locats
(assajos totals).
Aquestes proves són de rutina, de tipus estadístic, en les que la Direcció d'Obra queda
facultada per a rebutjar, sense perjudici per a la propietat, el lot d'objectes a què pertanyi el que
tingués el defecte.
Quan el material o equip arriba a l’obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el
compliment de les condicions, normes i disposicions referides en aquest document, la seva
recepció es realitzarà comprovant únicament les seves característiques aparents.
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Comprèn els assajos de material, instal·lació i muntatge.
Material.
Comprèn les proves que concerneixen a armadures, llums i equip elèctric que configuren
cada lluminària.
Independentment de les proves en fàbrica i de la recepció en obra dels materials de la
instal·lació, es realitzaran els assajos següents:
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- Armadures. Cada lot s'ajustarà a les especificacions d'aquest projecte.
- Llums. De cada lot es prendran cinc llums per a realitzar la prova de color, rendiment
lluminós i uniformitat d'il·luminació, no admetent-se a aquest respecte, qualsevol tub que en el
seu funcionament normal produeixi fluctuacions de llum.
Quan part o la totalitat de les cinc llums sotmeses a assaig no compleixin
satisfactòriament amb les proves abans citades, es rebutjarà el lot d'on van ser extretes les
mostres.
- Equip elèctric i accessoris independentment de les proves als materials anteriors, la
Direcció Tècnica d'Obra efectuarà les proves semblants de la resta dels materials de la
instal·lació a fi de comprovar que cada un d'ells reuneix les característiques tècniques
adequades que s'inclouen en l'apartat corresponent a aquestes especificacions.
INSTAL·LACIÓ
L'instal·lador garantirà davall aquest contracte que després del final dels treballs, tots els
sistemes estan preparats per a una operació lumínica perfecta, d'acord amb tots els termes
legals i restriccions, i de conformitat amb la millor pràctica.
Aquelles instal·lacions, proves o assajos que estiguin legalitzades pel Ministeri d'Indústria
o un altre organisme oficial, es faran d'acord amb les normes esmentades.
A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a
proves i posada en marxa, l'instal·lador queda obligat per aquesta secció de les especificacions
a: provar, posar en marxa i deixar en perfecte ordre de funcionament tots els equips i
accessoris del contracte.
L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte, i hauran de
ser aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. L'instal·lador subministrarà l'equip i
aparells necessaris per als assajos.
Es realitzaran els següents assajos generals:
- Examen visual del seu aspecte.
- Comprovació de dimensions, qualitat exigida i nivell.
Proves de nivell d'il·luminació d'acord amb els càlculs de la memòria, realitzant-se per
mitjà de luxímetre degudament calibrat. El mesurament s’efectuarà en punts diferents, a l’altura
especificada pel pla de corbes isolux per a aporti exclusiu de les lluminàries, per la qual cosa es
triarà el moment del dia i l’hora en què la llum natural, treballs d’aquesta i altres instal·lacions,
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etc. No alteren els nivells d'il·luminació. Podran realitzar-se aquests mesuraments durant el
transcurs de l'obra, però preferentment amb tots els finals de superfície definitius.
Proves complementàries. En el cas de detectar-se sorolls i vibracions generades per
l'equip d'il·luminació, s'efectuaran les oportunes correccions per a suprimir-los.
Aquests controls seran els següents:
EQUIP D'INCANDESCÈNCIA.
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Lluminàries. Un control per local. Es produirà rebuig per diferències amb el que
especifica.
Llums. Un control per local. Es produirà rebuig per diferències amb el que especifica.
Nombre de lluminàries. Un control per local. Es produirà rebuig si el nombre de
lluminàries instal·lades al local és diferent del que especifica.
EQUIP DE FLUORESCÈNCIA.
Lluminàries. Un control per local. Es produirà rebuig per diferències amb el que
especifica.
Llums. Un control per local. Es produirà rebuig per diferències amb el que especifica.
Nombre de lluminàries. Un control per local. Es produirà rebuig si el nombre de
lluminàries instal·lades al local és diferent del que especifica.
Prova de servei.
La prova de funcionament de la il·luminació es realitzarà basant-se en el control següent:
Accionament dels interruptors d'encesa d'il·luminació amb totes les lluminàries equipades
amb les seves respectives llums. S'efectuarà un control d'aquest tipus per cada local.
Es rebutjarà la prova si alguna de les llums Roman apagada.
Muntatge
Aquesta prova té com a objecte posar en evidència els possibles defectes de muntatge.
Després que s'hagin col·locat tots els aparells i efectuat totes les connexions, s'assajarà el
sistema complet d'il·luminació.
Si els assajos o inspeccions posen de manifest defectes, danys materials o treballs
defectuosos, es desmuntaran i reemplaçaran. Després es repetiran els assajos.
Les reparacions de lluminàries, equip elèctric, llums i accessoris es faran sempre amb
materials nous a càrrec de l'instal·lador. Els controls a realitzar seran els següents:
Equip d'incandescència
Situació de les lluminàries al sostre. Per cada local es controlarà una filera de lluminàries
longitudinal i una altra transversal. Es rebutjarà per distància superior a +/- 5 cm. en la
separació especifica entre els centres de dues lluminàries consecutives.
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Separació entre la paret i les lluminàries més pròximes a ella. Per cada local es controlarà
una filera longitudinal i una altra transversal. Es rebutjarà si la distància entre el centre de la
lluminària i la paret difereixen de la separació específica en un valor superior a +/- 5 cm.
Altura de suspensió. Es controlarà un equip de cada deu de què hagin suspesos, però
almenys un per local. Es rebutjarà la prova si l'altura de suspensió difereix amb l'especificada
en un valor superior a +/- 5 cm.
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Fixació al sostre. Es controlarà un de cada 10 equip però almenys un per local. Es
rebutjarà si hi ha una fixació insuficient o lluminàries suspeses dels fils conductors.
Connexions. Es controlarà un de cada 10 equips, però almenys un per local. Es rebutjarà
la prova si alguna de les connexions no s'ha efectuat mitjançant clemes.
Equips de fluorescència
Situació de les lluminàries al sostre. Per cada local es controlarà una filera de lluminàries
longitudinal o transversal. Es rebutjarà per distància superior a +/- 5 cm. en la separació
específica entre els centres de dues lluminàries consecutives.
Separació entre la paret i les lluminàries més pròximes a ella. Per cada local es controlarà
una filera longitudinal i una altra transversal. Es rebutjarà si la distància entre el centre de la
lluminària i la paret difereixen de la separació específica en un valor superior a +/- 5 cm.
Altura de suspensió. Es controlarà un equip de cada deu de què hagin suspesos, però
almenys un per local. Es rebutjarà la prova si l'altura de suspensió difereix amb l'especificada
en un valor superior a +/- 5 cm.
Fixació al sostre. Es controlarà un de cada 10 equips però almenys un per local. Es
rebutjarà si hi ha una fixació insuficient o lluminàries suspeses dels fils conductors.
Connexions. Es controlarà un de cada 10 equips, però almenys un per local. Es rebutjarà
la prova si alguna de les connexions no s'ha efectuat mitjançant clemes.
4.3.2

MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
El manteniment es realitzarà per personal especialitzat.

L'instal·lador entregarà a la propietat plans de la instal·lació efectuada, normes de
muntatge i dades sobre garanties i característiques dels mecanismes i materials utilitzats, així
com el plans de reposició dels diferents elements que la formen segons el que es descriu en
l'apartat GARANTIA de les Condicions de Contractació.
L'instal·lador informarà de l'equip de manteniment de l'edifici en els aspectes que a
continuació s'exposen:
4.3.3

REPOSICIÓ

La reposició de les llums dels equips s'efectuarà quan aquestes arriben a la seva durada
mitjana mínima. L'esmentada reposició s'ha d'efectuar, preferentment per grups d'equips
complets i àrees d'il·luminació.
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Totes les llums reposades seran de les mateixes característiques que les reemplaçades.
4.3.4

NETEJA
La periodicitat de neteja no serà superior a sis mesos.
Les llums es netejaran preferentment en sec.
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Les lluminàries es netejaran mitjançant drap humitejat en aigua sabonosa i l'assecat
s'efectuarà amb camussa o semblant.
Per a la neteja de lluminàries d'alumini anoditzat s'utilitzaran solucions sabonoses no
alcalines.
Durant les fases de realització del manteniment, tant en la reposició de les llums com
durant la neteja dels equips, es mantindran desconnectats els interruptors automàtics de
seguretat de la instal·lació.
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5
NORMES D'EXECUCIÓ.
TELEFONIA (VEU I DADES)

INSTAL·LACIÓ

DE

CABLEJAT

ESTRUCTURAT

I

El present projecte consta de la realització del “Sistema de Cablejat Estructurat” al que
ens referirem com a SCE, amb el propòsit d’integrar totes les senyals de veu, dades, vídeo i
senyals de baix voltatge sobre una plataforma de distribució comú.
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5.1

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

La instal·lació de les xarxes de cablejat complirà amb els requisits de la legislació vigent,
així com els criteris que per a aquest propòsit es generin des d’entitats o organismes de
normalització.
La legislació aplicable constarà dels reglaments i instruccions publicats com a Reals
Decrets, Ordres Ministerials i Resolucions en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Els criteris que es generin des d’organismes de normalització, seran normes amb estatus
de Norma Europea (EN) quan provinguin de CENELEC, de Norma Espanyola en la seva
corresponent transposició per AENOR, de Estàndard Internacional (IS) quan provingui de ISO i
estàndards d’aplicació quan provinguin del sector de la indústria, tal com IEEE.
Les normes aplicables al cablejat provinents d’Organismes de Normalització provenen
majoritàriament de 4 organitzacions:
–
–
–
–
–
–
5.1.1
–
–
–
–
5.1.2

AENOR en l’àmbit espanyol
CENELEC en l’àmbit europeu
TIA en l’àmbit estatunidenc
ISO/IEC en l’àmbit mundial
IEEE en l’àmbit de la indústria per a les telecomunicacions
REGLAMENTS I DISPOSICIONS LEGALS ADDICIONALS (REIALS DECRETS)
Codi Tècnic de l’edificació
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002)
Reglament de Mesures de Seguretat, Protecció de Dades (RD 994/1999)
Compatibilitat electromagnètica (RD 444/1994, RD 1950/1995)
NORMATIVA D’ÀMBIT ESPANYOL (AENOR)

En el moment de redacció de la present memòria, AENOR té traduïdes o en procés de
traducció a l’idioma espanyol moltes de las normes de CENELEC, particularment les que
afecten als procediments de planificació i execució de las instal·lacions.
–
–
–

UNE EN 50310 Aplicació de les xarxes equipotencials i de les posades a terra en els
edificis amb equips de tecnologies d’informació
Sèrie de Normes UNE EN 50173 Tecnologia de la Informació. Sistema de Cablejat
Genèric
UNE EN 50174-1 Tecnologia d’informació. Instal·lació del cablejat. Especificació i
assegurament de qualitat
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–
–
–
–
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–
–

5.1.3
–
–
–
–
–
–
–
–

5.1.4
–
–
–
–
–

UNE EN 50174-2 Tecnologia d’informació. Instal·lació del cablejat. Mètodes de
planificació de la instal·lació en l’interior dels edificis
UNE EN 50265. Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Assaig de
resistència a la propagació vertical de la flama per a un conductor individual aïllat o
cable.
UNE EN 50266-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Assaig de
propagació vertical de la flama de cables col·locats en capes en posició vertical
UNE EN 50267-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Assaig de
gasos despresos durant la combustió de materials procedents dels cables
UNE EN 50268-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Mesura de
la densitat dels fums emesos per cables en combustió sota condicions definides
UNE EN 50346 Tecnologia d’informació. Instal·lació del cablejat – Verificació del cab
instal·lat.

NORMATIVA D’ÀMBIT EUROPEU (CENELEC)
CENELEC EN 50310 Application of equipotential bonding and hearting in buildings
with information technology equipment
CENELEC EN 50173 Series. Information technology – Generic cabling system
CENELEC EN 50174-1 Information technology – Cabling installation Part 1:
Specification and quality assurance
CENELEC EN 50174-2 Information technology – Cabling installation Part 2: Installation
planning and practices inside buildings
CENELEC EN 50266-2 Common test methods under fire conditions. Test for vertical
flame spread of vertically mounted bunched wires or cables
CENELEC EN 50267-2 Common test methods under fire conditions. Test on gases
evolved during combustion of material from cables
CENELEC EN 50268-2 Common test methods under fire conditions. Measurement of
smoke density of cables burning under defined conditions
CENELEC EN 50346 Information technology – Cabling Installation – Testing of
Installed Cabling.

NORMATIVA D’ÀMBIT MUNDIAL (ISO/IEC)
ISO/IEC IS 11801 Ed. 2.1. Information technology – Generic cabling for customer
premises
ISO/IEC IS 14763-1 Information technology – Implementation and operation of
customer premises – Part 1: Administration
ISO/IEC IS 14763-2 Information technology – Implementation and operation of
customer premises – Part 2: Planning and installation
ISO/IEC IS 14763-2 Information technology – Implementation and operation of
customer premises – Part 3: Acceptance Testing for Optical Cabling
IEC 61935-1 Generic cabling systems – Specification for the testing of balanced
communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling
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5.1.5

NORMATIVA D’ÀMBIT DE LA INDÚSTRIA PER A TELECOMUNICACIONS (IEEE)

–
–
–
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5.1.6

ALTRES NORMATIVES DE POSSIBLE APLICACIÓ

–
–

–
–
–
–
5.2

IEEE 802.3, 10Base-T, 10Base-FL, 100Base-TX, 100Base-FX, 1000Base-T,
10GBase-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, IEEE 802.3af, IEEE802.1p/q
IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x
TIA/EIA - 492AAAC, Especificaciones Detalladas para Fibra Multimodo de Índice
Gradual
Optimizada para Láser en primera ventana (850-nm) con núcleo de 50
micras y recubrimiento de 125 micras.

TIA/EIA-568-B.3-1 - Optical Fiber Cabling Components Standard - Addendum 1 Additional Transmission Performance Specifications for 50/125µm Optical Fiber
Cables, April 1, 2002
TIA/EIA-568-B.2-1 (June 2002) Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard - Part 2: Balanced Twisted Pair Components - Addendum 1 - Transmission
Performance Specifications for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling (ANSI/TIA/EIA568-B.2-1-2002)
ANSI/TIA-568-B.2-10 (Marzo 2008). Transmission Performance Specifications for 4Pair 100 Ohm Augmented Category 6 Cabling
TIA/EIA 862 Building Automation Systems Cabling for Commercial Buildings, April 11,
2002
TIA/EIA 569 - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces.
TIA/EIA 606-A – Administration Standard for Commercial Telecommunications
Infrastructures, June 21, 2002

DESCRIPCIONS GENÈRIQUES

5.2.1 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT.
Un Sistema de Cablejat Estructurat (SCE) es defineix com el conjunt d'elements, incloent
panells de terminació, mòduls, connectors, cable, i fuetons, instal·lats i configurats per
proporcionar connectivitat de veu, dades i vídeo des dels repartidors designats fins a les
rosetes de les diferents taules, estacions de treball i altres emplaçaments com s'indica aquí i en
els plànols del plec.
El sistema utilitzarà una xarxa formada per fibra òptica i cable de parells trenats sense
apantallar (UTP), a la troncal, a la horitzontal i en les unions i cables de les sales d'equips i de
comunicacions. Els cables i la xarxa de fibra òptica seran els indicats i es faran tal com s'indica
en els plànols. Els cables de fibra òptica acabaran en els Centres de Distribució de Fibra
(CDFS) o panells d'interconnexió modulars, situats en els punts de terminació indicats en els
plànols. Tots els cables i terminacions estaran identificats, i s'identificaran per una seqüència
alfanumèrica indicada en totes les seves terminacions.
5.2.2 CONNEXIÓ AMB LES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONS
El cablejat de veu del proveïdor de serveis de telecomunicacions tindrà origen en el punt
de demarcació, el panell d'interconnexió proporcionat per la companyia telefònica. La
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instal·lació, terminació i identificació del cablatge entre les rosetes, les sales de comunicacions i
la sala d'equips es considerarà part del treball del contractista..
5.2.3 VEU I DADES

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El cablejat utilitzat per a comunicacions (típicament veu i dades) partirà dels switches o
concentradors proporcionats pel propietari i situats en els racks d'equips de la Sala d'Equips de
Telecomunicacions (seq), del Repartidor Principal de l'edifici (RPE), del Repartidor Intermedi
(RI), i / o de les Sales de Comunicacions (SComs). El cablejat i les terminacions entre aquests
punts de demarcació assenyalats en els plànols es consideraran part del contracte. Les rosetes
(preses) seran col·locades, cablejades i instal·lades pel contractista del sistema SCE.
5.3

REQUISITS ESPECIALS PER A LA INSTAL.LACIÓ I ESTESA

5.3.1 PRESTACIONS CONTRA INCENDIS DEL CABLEJAT
Tot el cablejat de comunicacions utilitzat en aquest projecte ha de complir amb les
especificacions contingudes en les lleis locals. En sostres suspesos o terres elevats, quan no
es puguin instal·lar barres de subjecció ni canalitzacions, el contractista haurà d'agrupar els
cables en feixos de fins a 50 cables, amb brides de velcro ben ajustades o amb brides
plàstiques, que en cap cas han de deformar la geometria dels cables. Els grups de cables se
subjectaran amb suports tipus "J" ancorats a l'estructura existent de l'edifici en intervals de 1.5
metres com a màxim. S'utilitzarà cable retardant al foc del tipus LSZH. El contractista seguirà
les indicacions del fabricant en les normes de radi de curvatura i tensió suportada pels cables
de comunicacions. En particular, es precisarà cable amb coberta LSZH IEC 60332.2, per a la
qual el fabricant ha de proporcionar Certificats de laboratoris independents que garanteixin el
seu compliment.
5.3.2 ESTESA DEL CABLE
En sostres suspesos o terres elevats, quan no es puguin instal·lar barres de subjecció ni
canalitzacions, el contractista haurà d'agrupar els cables en feixos de fins a 50 cables, amb
brides de velcro ben ajustades o amb brides plàstiques, que en cap cas han de deformar la
geometria dels cables. Els grups de cables se subjectaran amb suports tipus "J" ancorats a
l'estructura existent de l'edifici en intervals de 1.5 metres com a màxim. S'utilitzarà cable
retardant al foc del tipus LSZH. El contractista seguirà les indicacions del fabricant en les
normes de radi de curvatura i tensió suportada pels cables de comunicacions El cable ha de
ser rodó per facilitar l’estesa i manteniment del mateix.
5.3.3 POSADA A TERRA I/O UNIÓ DELS ELEMENTS DE TERRA.
Tots els procediments de posada a terra han de complir la normativa local que especifica
els requisits per a posada a terra i / o unió dels elements de terra. S'han de seguir les
indicacions de les normes UNE EN 50.174 i UNE EN 50.310.
La posada a terra i / o unió dels elements de terra ha d'estar en concordança amb les
normes locals i europees. L'equipament horitzontal inclou bastidors de connexions creuades,
patch panels, equips actius de telecomunicacions, aparells de test i altres equips. Quan ho
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requereixi la normativa local, disposi una Troncal de Terra per a telecomunicacions emprant un
conductor de galga 6 AWG o major per a proporcionar una unió directa entre les sales d'equips
i de telecomunicacions. Això forma part de la infraestructura de posada a terra, i és
independent dels equips o del cable.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5.4

PRESTACIONS DEL SISTEMA

El sistema utilitzarà una xarxa de cables de fibra òptica i UTP. Els cables i les seves
terminacions es proveiran i s'emplaçaran en les quantitats i ubicacions indicades en els plànols.
S'identificaran tots els cables i terminacions i s'etiquetaran mitjançant una seqüència
alfanumèrica. Totes les terminacions de cables de coure compliran les prestacions de canal
dels estàndards de la categoria escollida i es verificarà aquest compliment. Els parells
disponibles i no utilitzats entre la sala d'equips i les sales de comunicacions s'acabaran i
s'identificaran com a reserva a cada ubicació.
5.4.1 PRESTACIONS DEL CABLEJAT DE COURE DE CATEGORIA 6A
La solució de cablejat proposta serà considerada pel que fa a prestacions com un sistema
en el seu conjunt, en lloc de considerar individualment les prestacions de cada un dels seus
components. Aquest és un paràmetre de mesura més útil en tenir en compte la combinació dels
components requerits per a portar la senyal des de la roseta fins l'armari d'interconnexió,
d'aquesta manera es garanteix la qualitat del senyal total.
Tots els canals de comunicacions de coure del Sistema de Cablejat Estructurat seran de
la nova Classe EA / Categoria 6A (estàndard ANSI/TIA-568-B.2-10 i Esmena 1 de la Norma
ISO / IEC 11801) aprovada al febrer de 2008 ).
Cal assegurar el compliment de la Categoria / Classe escollida amb total certesa. Els
equips de test tenen un rang d'exactitud, recollit en els estàndards, en el qual poden donar un
"Fals Positiu" o "Fals Negatiu". Vegeu els requisits, procediments de test i fórmules en
ANSI/TIA/EIA-568-B.2
o
consultar
amb
un
fabricant
d'equips
de
test.
Per evitar obtenir mesures en el rang d'incertesa, que poden resultar incorrectes en diversos
dB, cal disposar de canals de cablatge amb prestacions superiors a allò recollit en l'estàndard,
les mesures estiguin fora del mencionat rang d'incertesa.
El sistema ha de satisfer o superar els valors de prestacions del canal avall indicats per
als casos de canal de 4 connexions (100 metres de canal amb 4 connexions, amb fuetons i
punt de consolidació). Aquest punt és essencial i per tant, es garantirà per escrit que els canals
de Classe EA / Categoria 6A compleixen les 2 taules següents i permetran, entre altres coses,
l'ús de 4 connexions mascle-femella amb un marge NEXT mínim garantit de 6 dB fins a 250
MHz i d'1 dB fins a 500 MHz.
No s'admetran en la definició de prestacions els valors típics o mitjans, ja que no
asseguren el correcte funcionament del sistema.
No s'admetran prestacions que no figurin en la documentació oficial del fabricant (pàgines
web, catàlegs, especificacions de prestacions impreses, etc.). No s'acceptaran valors generats
ad-hoc per a aquest projecte.
El sistema en el seu conjunt ha de complir o millorar els següents valors garantits de
funcionament:
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Prestacions Garantides del Canal de Categoria 6A amb 4 connexions

Freqüència (MHz)

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.5

100

200

250

300

400

500

Perds. Inserció (dB)

3.9

4.0

5.6

6.3

7.9

8.9

9.9

11.1

15.9

20.3

29.2

32.9

36.2

42.3

47.8

PS ANEXT (dB)

67.0

67.0

67.0

67.0

67.0

67.0

66.0

65.1

62.0

60.0

55.5

54.0

52.8

51.0

49.5

Avg PS ANEXT (dB)

69.25

69.25

69.25

69.25

69.25

69.25

68.25

67.35

64.25

62.25

57.75

56.25

55.05

53.25

51.75

PS AACR-F (dB)

67.0

65.0

58.9

57.0

52.9

51.0

49.0

47.1

41.1

37.0

31.0

29.0

27.5

25.0

23.0

Avg PS AACR-F (dB)

71.0

69.0

62.9

61.0

56.9

55.0

53.0

51.1

45.1

41.0

35.0

33.0

31.5

29.0

27.0

NEXT (dB)

71.0

69.0

64.2

62.6

59.2

57.6

56.0

54.4

49.4

45.9

40.8

39.1

32.7

30.6

28.9

ACR-N (dB)

68.8

65.0

58.6

56.3

51.3

48.7

46.1

43.3

33.5

25.6

11.6

6.2

-3.5

-11.7

-18.9

PSNEXT (dB)

69.5

68.0

63.1

61.5

58.1

56.5

54.8

53.2

48.1

44.6

39.4

37.7

31.3

29.1

27.3

PS ACR-N (dB)

67.3

64.0

57.5

55.2

50.2

47.6

44.9

42.1

32.2

24.3

10.2

4.8

-4.9

-13.2

-20.5

ACR-F (dB)

69.3

57.2

51.2

49.3

45.2

43.2

41.3

39.3

33.3

29.3

23.2

21.3

20.0

17.5

15.5

PS ACR-F (dB)

68.3

56.2

50.2

48.3

44.2

42.2

40.3

38.3

32.3

28.3

22.2

20.3

19.0

16.5

14.5

Pèrdues Retorn (dB)

22.0

22.0

22.0

22.0

18.9

19.0

19.1

19.2

17.0

15.0

12.0

11.0

7.2

6.0

6.0

Retard (ns)

580

562

557

555

553

552

551

550

549

548

547

546

546

546

546

Ret. Diferencial (ns)

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Aquesta taula de prestacions implica els següents marges garantits respecte a les
especificacions de Categoria 6A /Classe EA
Paràmetre

Marges Garantits de canal
respecte ISO/IEC 11801 Ed.
2.1 “Classe EA”(1-500 MHz)

Pèrdues d’Inserció

3%

NEXT

1 dB

PS NEXT

2.5 dB

ACR-F

6 dB

PS ACR-F

8 dB

Pèrdues de Retorn

> 0 dB

PS ANEXT, Avg. PS ANEXT

> 0 dB

PS AACR-F, Avg. PS AACR-F

> 0 dB
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El marge de prestacions sobre els valors indicats per l'estàndard (vegeu taula anterior)
que el fabricant garanteixi es considerarà un important valor afegit i una millora respecte al
mínim requerit per aquest plec d'especificacions.
Les diverses solucions ofertades es compararan tenint en compte els marges garantits sobre
l'estàndard.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5.4.2 PRESTACIONS DEL CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA OM3 (MULTIMODE)
Els pressupostos de potència per a 10 Mbps Ethernet i 100 Mbps Fast Ethernet han estat
tradicionalment molt generosos (en el rang de 10-12 dB) per a les distàncies limitades i
velocitats reduïdes dels enllaços de fibra òptica de les xarxes privades. Amb l'arribada de les
aplicacions de gigabits per segon com ara Gigabit Ethernet i ATM a 2,5 Gbps (per exemple) els
pressupostos de potència s'han reduït enormement respecte als de les aplicacions anteriors
(Ethernet, Fast Ethernet i FDDI). El pressupost de potència per pèrdues d'inserció en Gigabit
Ethernet és de només 2,5 dB per a l'enllaç passiu extrem a extrem de fibra òptica. Això significa
que les prestacions de l'enllaç / canal de fibra òptica resulta ara crític per al dissenyador de
xarxes privades.
El cable de fibra òptica multimode OM3 ha de tenir unes pèrdues màximes de 3.0 dB / km
a la 1a finestra i 1.0 dB en la 2a finestra. Els connectors de fibra òptica han de tenir unes
pèrdues d'inserció mitjanes de 0.1 dB i una desviació estàndard de 0.1 dB. Les pèrdues
d'inserció calculades per a aquesta combinació són només de 1.7 dB, amb un marge de 0.8 dB
(Taula 1). Aquest enllaç operarà amb seguretat sobre 10 Gigabit Ethernet a una distància de
300 metres i sobre 1 Gigabit Ethernet a una distància de 1000 metres.
Per a suportar aplicacions multigigabit en distàncies superiors a unes desenes de metres,
el fabricant haurà de disposar de fibra multimode de nova generació (coneguda com OM3 a la
2 ª edició de la Norma IS 11801). Vegeu les taules 3, 4 i 5, que ha de complir la fibra proposta.
Les prestacions ofertes han de figurar en la documentació oficial del fabricant.
El sistema de cablejat proposat ha d'estar dissenyat per suportar tant aplicacions
existents com futures. Ha de proveir una descripció de com el cablejat de fibra òptica suportarà
10 Gigabit Ethernet.
Prestacions de Canal Garantitzades de la fibra òptica optimitzada per a làser (fibra multimode OM3 de 50/125 m)

1
2

3
4

El canal de fibra de 50/125 mm ha de suportar la transmissió sèrie en un sol
canal, tant en enllaços de troncal d'edifici com de campus, fins a 10 Gb / si fins a
una distància de 300 metres amb 5 connectors LC.
El canal de fibra m ha de ser retrocompatible amb aplicacions antigues com:
Ethernet,de 50/125 Token Ring, FDDI, Fast Ethernet i ATM per distàncies
interiors als edificis, i ha d'assegurar la senzillesa de la migració des 10Mb/sa 10
Gb / s emprant la tecnologia disponible.
El canal ha de suportar les aplicacions de 10 Gb / s en primera finestra (850 nm)
que usen VCSELs, així com les aplicacions LED de baixa taxa de transmissió dels
sistemes antics.
La fibra de 50 d'estar optimitzada per limitar el retard en mode diferencial (DMD)
de manera que s'eviti la dispersió dels polsos a 10 Gb / s.
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5

La fibra d'altes prestacions d'emprar els mateixos procediments d’instal·lació i
mesura que els m convencional. fiber. Les fibres es fabricaranempleats per a la
fibra de 50 amb recobriment doble d'acrilat per assegurar la protecció i la retenció
del
color.
m, m, els connectors de 50 
Tant el cable de fibra òptica de 50 mi els panells han de provenir del mateix
fabricant.les fuetons de 50
La fibra complirà o superarà les següents normes: TIA/EIA492, TIA/EIA568-B,
ANSI-FDDI, IEEE 802, i els estàndards industrials aprovats per a components.
Per garantir totes aquestes prestacions, el fabricant utilitzarà un mètode de test
conegut com DMD HR (DMD d'alta resolució).
El fabricant garantirà el canal de 10 Gb / s format per cable, components i
aplicacions durant un període de 20 anys.

6
7
8

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

9

Opció

Número de connexions* 2

Canal OptiSPEED LC

Pèrdues

d’inserció

Canal LazrSPEED LC

canal

a) pérd/connexió (conn):
0,1
b) pérd/connexió (conn):
0,1
c) pérd cable màx: 3,5
(dB/km a 850 nm)
Canal Típic

(dB màxim)

a) pérd/connexió (conn):
0,2
b) pérd/connexió (conn):
0,25
c) pérd cable màx: 3,75
(dB/km a 850 nm)
Canal Baix Cost

canal

a) pérd/connexió (conn):
0,5
b) pérd/connexió (conn):
0,2
c) pérd cable màx: 3,75
(dB/km a 850 nm)

canal

en

Factor de Seguretat

3

4

5

6

el 1.5

1.7

1.8

2.0

2.1

1.0

0.8

0.7

0.5

0.4

el 2.2

2.6

2.9

3.2

3.5

(dB de marge)
Pèrdues

d’inserció

en

(dB màxim)
Factor de Seguretat

0.3

-0.1 -0.4 -0.7 -1.0

(dB de marge)
Pèrdues

d’inserció

en

el 2.7

3.3

3.9

4.5

5.1

(dB màxim)
Factor de Seguretat

-0.2 -0.8 -1.4 -2.0 -2.6

(dB de marge)

*
La pèrdua al canal és el valor esperat per a un enllaç de 300 ma 850 nm,
determinat utilitzant un model estadístic normal per ) i els paràmetres de laels
connectors, amb dues desviacions estàndard (2 columna 1. Observeu que els
canals "Típic" i "Baix cost" suporten només 220 ma 850 nm a causa de la fibra de
baix ample de banda que utilitzen, de manera que les prestacions a 300 m són
només a fi comparatiu
.
Taula 1: Prestacions de Pèrdues d’Inserció en un canal Gigabit Ethernet per a varis Sistemes de Cable/Connector
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Les prestacions i característiques de la fibra OM3, tal com les recull la norma IS 11801-2ª
edició, s'adjunten en la taula 2. Les distàncies suportades per la fibra OM3 per a 10 Gigabit
Ethernet venen recollides en les taules 3 i 4. La fibra òptica oferta ha de complir totes aquestes
especificacions, juntament amb les de les taules 5 i 6.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Ample de Banda Modal Mínim (MHz·km)
Tipus de

Diàmetre

Ample de Banda en

Ample de Banda Làser

Fibra

del Nucli en

Saturació

Eficaç

Óptica

micres

MHz·km

MHz·km

850 nm

1300 nm

850 nm

OM1

50 o 62.5

200

500

No especificat

OM2

50 o 62.5

500

500

No especificat

OM3

50

1500

500

2000

NOTA 1: L’Ample de Banda Làser Eficaç es garanteix mitjançant DMD com s’especifica en el
esborrany IEC-60793-1-49.
NOTA 2: L’Ample de Banda Làser a 1300nm no està especificat actualment per cap aplicació
Taula 2. Ample de Banda Modal per als diferents tipus de fibra òptica

Distancia en metres en funció del número de empalmes i de connexions
Connexions 0 Entronc.

1 Entronc.

2 Entronc.

3 Entronc.

4 Entronc.

2

300

300

300

300

300

3

300

300

300

300

300

4

300

300

300

290

290

5

300

300

290

280

280

6

290

290

280

280

270

Taula 3. Distàncies de transmissió 10-Gigabit Ethernet sobre LazrSPEED amb connexions LC

Distancia en metres en funció del número de empalmes i de connexions
Connexions 0 Entronc.

1 Entronc.

2 Entronc.

3 Entronc.

4 Entronc.

2

300

300

300

290

290

3

290

290

280

270

270

4

270

270

260

260

250

5

260

250

240

240

230

6

240

230

220

220

210

Taula 4. Distancies de transmissió 10-GEthernet sobre LazrSPEED amb connexions SC o ST
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Diàmetre Nucli OM3

50 m  2.5 m

No circularitat del nucli:

<6%

Excentricitat

≤ 1.5 m

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Nucli/Revestiment:
Obertura Numèrica OM3:

0.200  0.015

Diàmetre del Revestiment:

125 m ± 1 m

No circularitat del

≤ 1.0%

Revestiment:
Diàmetre de Recobriment:

250 m ± 15 m

Diàmetre de Buffer:

890 m ± 50m

Mínima Força Tracció

100 Kpsi

Suportada:
Radi Mínim de Curvatura de

1.91 cm

la Fibra:
Radi Mínim de Curvatura
del Cable:
Durant la Instal·lació:

20 vegades el diàmetre del cable

Després de la Instal·lació:

10 vegades el diàmetre del cable

Rang Temperatures de
Funcionament:

de 0°C a 50°C

Rang de Temperatures
d’emmagatzematge:

De -40°C a 65°C

Atenuacions Màximes de la

3.0 dB/km a 850 nm

Fibra:
Mínim Ample de Banda fibres
OM3:

1.0 dB/km a 1300 nm
1500/500 MHz a 850/1300 nm (overfilled
bandwidth)
2000/500 MHz a 850/1300 nm (làser bandwidth)

Mínim Ample de Banda fibres
OM4:

3500/500 MHz a 850/1300 nm (overfilled
bandwidth)
4700/500 MHz a 850/1300 nm (làser bandwidth)

Taula 5. Característiques de la fibra òptica multimode OM3 requerides
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TAULA DMD
Models DMD, ps/m

Màscares DMD,
ps/m per a intervals
radials:

Fibra

7 – 13 µm,
9 – 15 µm,
11 – 17 µm,
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13 – 19 µm

Per a Fibra

Màscara Interior per a

Màscara Exterior per a

RINT= 0µm, REXT= 18 µm

RINT= 0µm, REXT= 23 µm

0.70

0.70

0.23

0.70

0.24

0.60

Per a Fibra

0.25

0.50

OM3

0.26

0.40

0.27

0.35

0.33

0.33

0.140

0.140

0.53

OM2

Per a Fibra

0.25

0.110

OM4
Taula 6. Característiques de les màscares DMD que han d’aplicar-se per a la fibra òptica multimode OM3
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5.5

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE PRODUCTES

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5.5.1 PRODUCTES EQUIVALENTS
Els productes equivalents han de ser considerats com a substituts d'aquells especificats,
però, l'equivalència entre els productes especificats i els seus equivalents ha de ser provada,
demostrada, documentada i acceptada per la direcció facultativa. La documentació, entre altres
punts, inclourà: demostracions del producte, característiques tècniques i dades de mesures
reals. La sol·licitud de substitució de productes i la documentació corresponent serà lliurada per
escrit abans de tancar el contracte. S'ha d'incloure en l'oferta l'acceptació de la substitució per
part de la Direcció Facultativa dels productes per altres equivalents.
5.5.2 ROSETES
PRESES DE COMUNICACIONS UTP
Les rosetes de comunicacions consistiran en caixes amb un o dos mòduls de 8 pins per a
connectors femella RJ-45 de Categoria 6 ò 6A. Els cables Categoria 6A de les rosetes han
d'acabar en blocs de cablejat a la sala del repartidor de planta corresponent.
Han de complir i superar les especificacions contingudes en la Secció de Cablejat
horitzontal de les normes TIA / EIA 568B, IS11801, EN50173 referents a la Categoria 6A.
Tret que s'especifiqui en els plànols o en aquest document, totes les preses de
comunicacions connectorizadas amb cable de coure de 23 AWG compliran les següents
condicions:

–

Connectors modulars de 8-posiciones/8-conductores.

–

Les preses podran connectar-se en configuració T568A o T568B

–

Connexió per desplaçament de l'aïllament (IDC).

–

Suport universal per a aplicacions de múltiples fabricants, que acceptin connectors
modulars tipus RJ-45.

–

Tapes cegues als emplaçaments on no s'utilitzin els mòduls.

–

Addicionalment cal aportar:

–

Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant

–

Classificació UL de canal de la solució completa sobre prestacions elèctriques de
Categoria 6A.
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La presa de telecomunicacions ha de satisfer les prestacions garantides de la secció 1,
quan es fan servir en una configuració de canal de cas pitjor (100 metres amb fuetons i punt de
consolidació) juntament amb la resta de components.
El mòdul d'alta densitat es podrà muntar amb un angle de 45 o 90 graus respecte a la
roseta. Es prefereix l'opció de 45 º per protegir el fuetó i evitar la penetració de brutícia.
5.5.3 CABLE DE COURE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CABLE HORITZONTAL
Categoria 6 ò 6A, UTP de 4 parells.
Els cables horitzontals de dades s'han d'estendre entre la sala de comunicacions i les
àrees de treball associades i consistiran en cables UTP de 4 parells, 23 AWG, acabats en
connectors modulars de 8 pins a cada roseta. El cable de 4 parells UTP serà UL ® ic (UL ®)
Listed.
En cas que calgui coberta LSZH, els cables de horitzontal de complir la normativa IEC
60332.3.
Han de suportar, entre altres, les característiques especificades en els apartats anteriors i
les aplicacions de l'Annex I.
Addicionalment cal aportar:
–

Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant

–

Classificació UL de canal de la solució completa sobre prestacions elèctriques de
Categoria 6A.
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El cable horitzontal ha de satisfer les prestacions garantides de la secció 1, quan es fan
servir en una configuració de canal de cas pitjor (100 metres amb fuetons i punt de
consolidació) juntament amb la resta de components.

Per facilitar la correcta instal·lació, el cable de Categoria 6A ha de ser rodó. Així mateix,
les eines i procediments d’instal·lació han de ser els mateixos que els del cablejat de Categoria
6.
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CABLE DE TRONCAL
Categoria 6A, UTP de 4 parells.
Els cables horitzontals de dades s'han d'estendre entre la sala de comunicacions i les
àrees de treball associades i consistiran en cables UTP de 4 parells, 23 AWG, acabats en
connectors modulars de 8 pins a cada roseta. El cable de 4 parells UTP serà UL ® ic (UL ®)
Listed.
En cas que calgui coberta LSZH, els cables de horitzontal de complir la normativa IEC
60332.3.
Han de suportar, entre altres, les característiques especificades en els apartats anteriors i
les aplicacions de l'Annex I.
Addicionalment cal aportar:
–

Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant

–

Classificació UL de canal de la solució completa sobre prestacions elèctriques de
Categoria 6A.

El cable horitzontal ha de satisfer les prestacions garantides de la secció 1, quan es fan
servir en una configuració de canal de cas pitjor (100 metres amb fuetons i punt de
consolidació) juntament amb la resta de components.
Per facilitar la correcta instal·lació, el cable de Categoria 6A ha de ser rodó. Així
mateix, les eines i procediments d’instal·lació han de ser els mateixos que els del
cablejat de Categoria 6.
5.5.4 PANELLS PER A CABLES DE COURE
PANELLS RJ45
El sistema d'interconnexió modular Patch Panell RJ45 ha de complir les següents condicions:
–

El panell tindrà 24 a 48 ports RJ45 a la part frontal i Connectors per Desplaçament de
Aïllant (IDC) a la part posterior.

–

El panell ha de garantir prestacions més enllà de les recollides per l'estàndard TIA
"Categoria 6 Augmentada" i ISO / IEC "Classe EA" fins a 500 MHz, o Categoria
6/Classe I en cas contrari.

–

El panell es muntarà en rack estàndard de 19 ".
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–

El panell serà modular i es marcaran les característiques addicionals. Disposarà de
mòduls de 6 ports que es podran substituir individualment.

–

El panell acceptarà mòduls de fibra òptica amb acobladors LC (12 fibres), SC o ST (6
fibres); aquests mòduls comptaran amb suports posteriors per recollir l'excés de cable
de fibra. Els mòduls de distribució de fibra òptica permetran l'accés frontal o posterior i

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

es muntaran i s'extrauran sense ajuda d'eines.
–

El panell estarà disponible en versions de 24 i 48 ports.

–

El panell de 24 ports tindrà 4.45 cm (1 x) d'alçada.

–

El panell de 48 ports tindrà 8/9 cm (2 U) d'alçada.

–

El panell permetrà actualitzar-se en intel·ligent mitjançant un equip en un futur si ho
requereix la propietat sense necessitat de retirar tubs ni determinar el cable sobre el
panell. El kit inclouria un botó de traça, un LED indicador i consens d'IR.

–

Les boques modulars tindran un cicle de vida mínim de 750 insercions / extraccions.

–

El panell ha de satisfer les prestacions mínimes garantides de la secció 1, quan es fan
servir en una configuració de canal de cas pitjor (100 metres amb fuetons i punt de
consolidació) juntament amb la resta de components.

–

El panell tindrà un clip (terminador) per port, per encaminar el cable a la part posterior
cap als contactes IDC, que facilitarà la instal·lació i garantirà terminacions ferms i
homogènies.

5.5.5 FUETONS DE COURE
Han de proporcionar les fuetons correctes per a cada port dels repartidors i les àrees de treball.
Els tubs poden seran modulars RJ45. Els fuetons modulars han de complir les següents
condicions:
–

Tots les fuetons han de complir les especificacions EIA / TIA 568B, IS11801 i EN50173
secció de cablejat horitzontal. Han d'estar equipats amb un connector modular a cada
extrem i estar d'acord amb les longituds especificades en els plànols detallats del
disseny.

–

El cordatge de Categoria 6A estarà format per conductors sòlids de coure, galga 23
AWG, trenats en parells, de manera que excedeixi els requisits de la Categoria 6A (TIA
/ EIA 568B, IS11801). Es recomana que aquests fuetons disposin de coberta doble per
millorar les prestacions de diafonia exògena. Les fuetons seran estrictament UTP, no
s'admetran fuetons amb pantalles flotants.
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El fuetó ha de tenir un disseny que impedeixi una inversió accidental de la polaritat o la divisió
de pares, així com complir les Característiques Verified per EIA / TIA 568B, i les Certificacions
ISOElèctriques UL 9001/14001 del fabricant.
–

És imprescindible i requisit per a la Certificació posterior de la instal·lació que tots les
fuetons (modulars o IDC) hagin estat manufacturats i verificats en fàbrica per garantir
la seva fiabilitat i les seves prestacions.

–

Els tubs han de satisfer les prestacions mínimes garantides de la secció 1, quan es fan

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

servir en una configuració de canal de cas pitjor (100 metres amb fuetons i punt de
consolidació) juntament amb la resta de components.
–

Addicionalment cal aportar:

–

Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant

–

Compliment de VerifiedPrestacions Elèctriques TIA568B UL
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5.5.6 CABLE DE FIBRA ÒPTICA
S’instal·larà cable de fibra òptica entre els diferents emplaçaments amb el número de
fibres òptiques especificades en els plànols del contracte.
Tot el cablejat de fibra d'un enllaç ha de ser del mateix fabricant i tipus de fibra (no ha
d'haver diversos tipus de fibra multimode).

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ESPECIFICACIONS DE FIBRES MULTIMODE
La instal·lació del cablejat estructurat proposat complirà, amb caràcter general, les
següents especificacions:
–

Les fibres han de complir les especificacions d'EIA / TIA 492 i OM3 de l'estàndard IS
11801.

–

Els cables de fibra multimode especificats per a suport de 10 Gigabit Ethernet fins a
300 metres de complir les especificacions de la classe òptica OM3 i estaran
compostos de fibres d'índex gradual amb nucli de 50 micres.

–

El cable multimode OM3 que s'utilitzarà, tant en línies d'interior com exterior serà el
cable LazrSPEED 300 de SYSTIMAX.

–

Els cables de fibra multimode especificats per a suport de 10 Gigabit Ethernet fins a
550 m compliran les especificacions de la classe òptica OM4 (denominació encara no
normalitzada) i estaran compostos de fibres d'índex gradual amb nucli de 50 micres.
El cable multimode OM4 que s'utilitzarà, tant en línies d'interior com exterior serà el
cable LazrSPEED 550 de SYSTIMAX

–

Totes les fibres seguiran un codi de colors que facilitin la seva identificació individual.
Tindran una coberta que asseguri la conservació del color, minimitzi les pèrdues per
microcurvatures i faciliti el maneig. La coberta es podrà retirar mecànicament.

El cable de fibra òptica multimode ha de satisfer les prestacions garantides de la secció
1, quan es fa servir juntament amb la resta de components.
UNIONS O EMPALMAMENTS DE FIBRES ÒPTIQUES
El mètode d'unió de fibres ha de complir les següents especificacions:
– Pèrdues per unió < 0.20 dB
– Reflexió < 50 dB
– Estable entre -40C i 85C
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5.5.7 SAFATES PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA
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Els panells de connexió per fibra òptica permeten la correcta terminació dels cables de
fibra òptica i la connexió dels equips que accedeixen a les mateixes. Consisteixen en caixes
modulars poden lliscar el radi dels quals sigui almenys el radi mínim de curvatura i panells per a
la inserció de la fibra. Tenen connector tipus LC, amb protecció contra estirades.
Permeten l'accés frontal per a la CONECTORITZACIÓ, empalmament i emmagatzematge
de les fibres òptiques, instal·lats en armaris de 19 "i permeten el recorregut diversificat per
reduir
la
congestió
del
cablejat.
Per a la interconnexió dels centres de cablejat secundaris amb els primaris i la connexió dels
centres de cablejat principals entre si s'utilitzaran panells amb una densitat de 24 fibres per
unitat d'armari, encara que les safates accepten 48 fibres amb connectors LC (per U de
alçada).
A més es subministren PASAFILS frontals de fibra associats a cada panell.
Tots els panells disposen dels elements necessaris per dotar-los d’intel·ligència en un
futur si ho desitja la propietat mitjançant un kit que dotarà d'un botó de traça, de l'indicador i
sensor IR per port.
5.5.8 FUETONS DE FIBRA
El fuetó de fibra òptica ha de ser del mateix tipus i fabricant que el cable de fibra òptica
instal·lat, i igualment ha de satisfer les prestacions garantides de la secció 1, quan es fa servir
juntament amb la resta de components. No s'admetran fuetons de fibra manufacturats a l'obra.
Els fuetons de fibra estaran compostos per fibra òptica d'índex gradual, amb recobriment
tipus buffer, amb nucli de 50 OM3 + i revestiment de 125 micres per a fibra multimode i nucli de
8.3 micres amb revestiment de 125 micres per a fibra monomode. La fibra estarà protegida per
una filatura aramídica i una coberta LSZH retardant al foc.
FUETONS DE FIBRA MULTIMODE OM3
Característiques:
Pèrdues per

 = 0.3 dB,  = 0.2 dB

acoblament del
connector ST o SC
Pèrdues per

 = 0.1 dB,  = 0.1 dB

acoblament del
connector LC
Temperatura de

-20 a 70° Cable

funcionament
Resistència del cable 220 N mínim
Repetició de les

0.20 dB canvi màxim per 100

connexions

reconnexions

3. PLEC DE CONDICIONS
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 65 DE 131

engineering

Temperatura de

-20 a 70° C

Funcionament

Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant
Els fuetons Mini-Cord estaran disponibles en configuracions símplex i dúplex.
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Mínim Ample de banda:

3500/500 MHz a
850/1300 nm (ample de
banda en saturació)
4700/500 MHz a
850/1300 nm (ample de
banda làser)

Atenuacions Màximes:

3.0 dB/km a 850 nm
1.0 dB/km a 1300 nm

Diàmetre Dúplex

1.6  .05 mm x 3.7 
0.1mm

LC. Pèrdues d’inserció

Media: 0.1 dB, variància:
0.1 dB

LC. Pèrdues per

0.2 dB por 500

reconnexió (màx)

reconnexions

Temperatura de

- 20oC a 70oC.

funcionament
Pèrdues de Retorn

-20 dB

mínimes
Material de la fèrula

Ceràmic preradiused
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5.5.9 SISTEMA DE TRONCALS DE FIBRA ÒPTICA PRE-CONNECTORITZADES
Si la canalització entre plantes ho permet s'estudiarà la possibilitat d'utilitzar un sistema
ràpid d’instal·lació de fibra.
L'objectiu és estalviar temps en la implementació de les troncals i maximitzar la versatilitat
i reutilització del sistema de cablejat de fibra òptica.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El sistema permetrà el muntatge ràpid (aproximadament 96 fibres en 10 minuts) de
troncals de fibra òptica, així com la seva reconfiguració i reubicació.
Els cables preconnectorizats s'insereixen en safates d'alta densitat (fins a 96 LCS en 1 U,
DS2-96LC-LS) o en panells modulars i escalables (600G2-IP) que utilitzen mòduls de 12 o 24
fibres. Tots dos tipus de panells realitzen la transició des del connector MP a connectors més
habituals com LC, SC o ST.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

El sistema consta, entre altres elements, de cables rodons preconnectoritzats i provats
en fàbrica. Els connectors dels extrems d'aquests cables són connectors MPO
Multifibres-de 12 fibres en particular-(Normes IEC 61754-7 i TIA 604-5).
El sistema utilitzarà adaptadors de xavetes alineada (aligned key) en cada connexió.
Els connectors MPO monomode tindran un polit angular de 8 graus, per garantir unes
pèrdues de retorn per sobre de 55 dB.
El sistema permetrà la concatenació de cables de troncal.
El sistema utilitzarà els mateixos fuetons en ambdós extrems, i els mateixos cables de
troncal, per a aplicacions dúplex o de transmissió en paral·lel.
En tot cas, el sistema de fibra òptica ha d'oferir un esquema de polaritat no propietari,
El sistema ha de emprar només el tipus de fuetons dúplex estàndard, utilitzar el mateix
panell en ambdós extrems de les connexions i ser aplicable tant en enllaços OM1,
OM2, OM3, OM4 i OS2 (monomode).
Els adaptadors LC de les safates tindran una tapa automàtica de ressort.
Els cables de troncal estaran disponibles amb 12, 24, 48, 72, 96 o 144 fibres en format
estàndard (no ribbon)

En el present projecte s'utilitzarà fibra preconnectorizada normalitzada sota l'estàndard
ANSI/TIA/EIA-568-B.1-7 seguint el Mètode B de polarització que suporta aplicacions en
paral·lel i no necessita d'una combinació de tubs normals i fuetons especials en ambdós
extrems.
5.6

BASTIDORS I ARMARIS

La Sala d'Equips ha d'estar equipada amb bastidors per als equips del propietari i ports
de connexió per als diferents tipus de cables instal·lats pel contractista. El bastidor d'equips ha
d'estar dissenyat de manera que compleixi els requisits de maquinari de connexió que inclouen
gran quantitat de cables d'entrada i sistemes PBX de distribució. El hardware instal·lat ha de
disposar d'PASAFILS horitzontals i verticals per permetre les connexions creuades.
.
5.6.1 INSTAL.LACIÓ
Quan hi hagi espai suficient en un bastidor existent i apropiat, les connexions s'han de fer
en ell. La mida mínim d'un xassís ha de ser el de l'estàndard de 19 ", que tingui prou espai per
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acollir el Centre de Distribució de Fibra (CDF) que s'ha de col·locar a la part superior del
bastidor.
Els bastidors han instal·lar-se en un suport aïllat i utilitzar elements de subjecció de material no
conductor per assegurar el bastidor a terra.
Els bastidors oberts que es lin a terra han de ser fixats a la paret de la sala amb un cable
de la longitud adequada, per impedir el seu moviment. Els bastidors han d'estar connectats a la
barra de terra, dins la sala d'equips, utilitzant una connexió estàndard i un cable de color verd i
galga n º 6.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5.6.2 ESPECIFICACIONS DELS ARMARIS TANCATS PER A CABLEJAT I SWITCHES
Per acollir la gran densitat de connexions de xarxa en una envoltant tancada s'utilitzen
armaris tancats. L'avantatge més intuïtiva d'aquests respecte als bastidors és la possibilitat de
tancar amb clau. Entre els inconvenients hi ha la necessitat d'equips interiors per ventilar
correctament i la menor facilitat de maneig de les fuetons.
Els armaris tancats hauran de ser metàl·lics d'acer i amb acabat en pols epoxy negre
d'alta resistència. La porta frontal serà de vidre temperat de 4 mm i amb clau. Preferiblement,
les dimensions de l'armari seran de 42 U d'altura, 800 mm d'ample, i 800 mm de profunditat. No
obstant això hi haurà disponibles les següents opcions: 600x600, 600x800, 800x800, 800x600
Les característiques requerides són:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Bastidor de 19 "estàndard, d'acer de 2.0 mm de gruix, color negre.
Suport d'equips de 19 "o ETSI
Optimitzat per protegir el cablejat i les fuetons
Porta posterior d'acer color negre, de 0,7 mm de gruix.
Porta frontal amb vidre temperat de seguretat de 4 mm i marc metàl·lic d'acer de 0,7
mm de gruix i clau.
Els panells laterals seran d'acer de 0,7 mm color negre.
La part superior de l'armari serà de 0,9 mm d'acer sòlid color negre, amb 3 entrades
per a cables. Dues estaran ubicades als laterals amb una obertura de 305,56 mm x
132,42 mm i una a la part posterior amb una obertura de 416 mm x 116,37 mm.
Tindran 4 peus ajustables, amb una alçada variable entre 20 i 40 mm.
L'alçada de l'armari serà de 2.006 mm (42U)
No s'acceptaran armaris amb disseny tancat, de paral (12 arestes). Per contra es
requereix un disseny "X-frame", que consistirà en un bastidor la planta ha de tenir
forma de X (encara que es sembla més a una "H"). L'objectiu d'aquest requisit és
permetre l'encaminament de cable des de la part frontal i posterior, un cop col·locat
l'armari en la seva posició definitiva.
Compliment de IEC 297-2, DIN 41.494 Part 7, DIN 41.491 Part 1, EN 60950, VDE
0.100.
Suport per a 500 kg.
L'obertura de la porta es podrà realitzar tant des de la dreta com des de l'esquerra de
l'armari.
Els armaris de 800 d'ample hauran d'incorporar dues columnes frontals verticals (una
de cada costat de l'armari) per al pas i gestió de cables, amb capacitat de fins a 370
cables categoria 6A (185 cables a cada columna).
Els armaris de 600 d'amplada hauran de comptar amb una columna frontal vertical per
el passatge i ordenament de cables, amb capacitat de fins a 75 cables Categoria 6A.
Portes laterals de fàcil maneig per muntar i desmuntar.
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5.7

Accés de cables per la part superior i inferior.
Tots els productes es fabricaran d'acord amb la norma ISO-9002 i dissenyats i
desenvolupats segons norma ISO-9001.
Els bastidors compliran les normes internacionals per a equips electrònics de 19 "DIN
41.494 IEC297
Unitats de ventilació addicionals de 1U que no ocupin espai lliure en el rack.
Sistema pivotant incorporat per a anivellament del rack en les 4 columnes.
Ha de disposar opcionalment d'un sistema de rodes pivotant (suport per roda de 65 kg)
per facilitar el trasllat del rack.
Safates addicionals desplaçables en profunditat (amb disponibilitat de ranures de
ventilació) per a suport d'equips de fins a 35 kg que no compleixin els estàndards de
19 "i ETSI.
Ha de disposar de bases d'endolls tipus SCHUKO.
Possibilitat d'accessoris: kit de 4 ventiladors, els cargols necessaris, rodes, sòcols,
etc..

ESPECIFICACIONS DELS ARMARIS TANCATS PER A SERVIDORS

Per allotjar la gran densitat de connexions de xarxa en una envoltant tancada s'utilitzen
armaris tancats. L'avantatge més intuïtiva d'aquests respecte als bastidors és la possibilitat de
tancar amb clau. Entre els inconvenients hi ha la necessitat d'equips interiors per ventilar
correctament i la menor facilitat de maneig dels fuetons.
Els armaris tancats hauran de ser metàl·lics d'acer i amb acabat en pols epoxy negre
d'alta resistència. La porta frontal serà de vidre templat de 4 mm i amb clau. Preferiblement, les
dimensions de l'armari seran de 42 U d'altura, 800 mm d'ample, i 1000 mm de profunditat. No
obstant això hi haurà disponibles les següents opcions: 600x800, 600x1000, 800x800,
800x1000.
Les característiques requerides són:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Bastidor de 19 "estàndard, d'acer de 2.0 mm de gruix, color negre.
Suport d'equips de 19 "o ETSI
Optimitzat per protegir el cablejat i les fuetons
Porta posterior d'acer color negre, de 0,7 mm de gruix.
Porta frontal amb vidre temperat de seguretat de 4 mm i marc metàl·lic d'acer de 0,7
de gruix i clau.
Els panells laterals seran d'acer de 0,7 mm color negre.
La part superior de l'armari serà de 0,9 mm d'acer sòlid color negre, amb 3 entrades
per a cables. Dues estaran ubicades als laterals amb una obertura de 305,56 mm x
132,42 mm i una a la part posterior amb una obertura de 416 mm x 116,37 mm.
Tindran 4 peus ajustables, amb una alçada variable entre 20 i 40 mm.
L'alçada de l'armari serà de 2.006 mm (42U)
No s'acceptaran armaris amb disseny tancat, de paral (12 arestes). Per contra es
requereix un disseny "X-frame", que consistirà en un bastidor la planta ha de tenir
forma de X (encara que es sembla més a una "H"). L'objectiu d'aquest requisit és
permetre l'encaminament de cable des de la part frontal i posterior, un cop col·locat
l'armari en la seva posició definitiva.
Compliment de IEC 297-2, DIN 41.494 Part 7, DIN 41.491 Part 1, EN 60950, VDE
0.100.
Suport per a 500 kg.
L'obertura de la porta es podrà realitzar tant des de la dreta com des de l'esquerra de
l'armari.
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Els armaris de 800 d'ample hauran d'incorporar dues columnes frontals verticals (una
de cada costat de l'armari) per al pas i gestió de cables, amb capacitat de fins a 370
cables categoria 6A (185 cables a cada columna).
Els armaris de 600 d'amplada hauran de comptar amb una columna frontal vertical per
el passatge i ordenament de cables, amb capacitat de fins a 75 cables Categoria 6A.
Portes laterals de fàcil maneig per muntar i desmuntar.
Accés de cables per la part superior i inferior.
Tots els productes es fabricaran d'acord amb la norma ISO-9002 i dissenyats i
desenvolupats segons norma ISO-9001.
Els bastidors compliran les normes internacionals per a equips electrònics de 19 "DIN
41.494 IEC297.
Unitats de ventilació addicionals de 1U que no ocupin espai lliure en el rack.
Sistema pivotant incorporat per a anivellament del rack en les 4 columnes.
Ha de disposar opcionalment d'un sistema de rodes pivotant (suport per roda de 65 kg)
per facilitar el trasllat del rack.
Safates addicionals desplaçables en profunditat (amb disponibilitat de ranures de
ventilació) per a suport d'equips de fins a 35 kg que no compleixin els estàndards de
19 "i ETSI.
Ha de disposar de bases d'endolls tipus SCHUKO.
Possibilitat d'accessoris: kit de 4 ventiladors, els cargols necessaris, rodes, sòcols, etc.
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5.7.1 EQUIP I MATERIAL NO ESPECIFICAT
Qualsevol element de l'equip o material no especificat explícitament en els esquemes o
en aquest document i que sigui necessari per dotar de completa funcionalitat al sistema SCE,
ha de ser proporcionat amb un nivell de qualitat consistent amb la resta dels elements
especificats.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5.7.2 CANALITZACIONS I SEPARACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS
El cablejat horitzontal, per als serveis de potència reduïda (veu, dades, vídeo i control
d'edificis, etc.) I distribució d'electricitat, ha d'encaminar-se per la infraestructura disponible. Les
canalitzacions han de ser adequades per assegurar que el cable sigui instal·lat sense afectar a
les seves prestacions.
El cablejat de comunicacions ofertat ha de permetre aplicar les següents
especificacions respecte a la separació de les línies elèctriques:
SEPARACIÓ ENTRE CABLES DE COMUNICACIONS I CABLES ELÈCTRICS. CONDICIONS
GENERALS
La separació entre els cables de diferents sistemes ha de ser tan gran com sigui possible,
però l'espai disponible quan té limitacions. Els sistemes especialment sensibles o sistemes que
emetin interferències han de ser identificats i dissenyats amb els requisits adequats a les
normes del fabricant. Tots els cables han de ser fàcilment identificables per a possibilitar el
manteniment i les futures modificacions.
Els cables de sistemes d'alt voltatge han de ser aïllats dels cables d'altres sistemes i
clarament identificats per precaució per a seguretat general, així com per raons d'EMC. Si hi ha
suficient separació (> 1,5 m) no és imprescindible introduir barreres protectores.
S'han de complir les normes locals i europees de regulacions de seguretat quan siguin
més estrictes que les normes establertes en aquest plec.
SEPARACIÓ ENTRE CABLES DE COMUNICACIONS I CABLES ELÈCTRICS QUAN LA
TENSIÓ V (A.C.) ≤ 415 VOLTS I LA CORRENT I ≤ 100 AMPERS.
Per a les instal·lacions de longitud de cable de fins a 90 metres, no es requereix cap
distància de separació per circuits, que compleixin les següents condicions:
–

Limitats a 240 volts i 20 ampers, una fase.

–

Els cables d'electricitat amb conductors de Corrent, Neutre i Terra estan continguts en
una coberta comú (és a dir, cable elèctric amb coberta).

–

Un circuit en anell es considera com a equivalent a dos ramals, és a dir, un circuit en anell
de 40A equival a dos circuits de 20A.

–

Alimentació per a equips normals d'oficina.

–

La presa principal elèctrica d'entrada a l'edifici estigui protegida amb dissipadors de
sobrevoltatge (supressor de sobrevoltatge transitoris), d'acord amb les normatives locals i
nacionals per a seguretat dels equips.
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Addicionalment, cal tenir en compte les següents consideracions:
–

L'edifici estarà protegit davant descàrregues elèctriques atmosfèriques, d'acord amb les
normatives locals i nacionals per a seguretat dels equips.

–

Si s'utilitzen conductes oberts per a electricitat, han de tenir una separació mínima de 50
mm.

–

Les caixes amb diversos compartiments on hi hagi conductors individuals de corrent i
cablejat de Cat 6 o superior requereixen una separació de 6 mm.

–

La separació respecte fluorescents i els cables que els alimenten ha de ser de 50 mm.

–

Els cables de potència i els cables de comunicacions han de creuar-se en angle recte.

–

Si s'utilitzen canalitzacions amb compartiments, les divisions (metàl·liques o no
metàl·liques) cal separar els conductors elèctrics (Corrent, Neutre i Terra) del cablejat de
comunicacions.

–

La utilització de supressors de sobrevoltatge en els circuits secundaris pot limitar la
propagació de sobretensions elèctriques. Han d'estar instal·lat d'acord amb les normes
locals i nacionals de seguretat en els equips.

–

L'ús de conductes metàl·lics totalment tancats limitarà també l'acoblament inductiu, però
només si estan adequadament posats a terra, i connectats segons les normes locals de
regulació d’instal·lacions elèctriques.

La següent taula indica separació addicional en determinades circumstàncies:
Secció dels

Corrent

Longitud

Número

Distància

conductors de

màxima

de cable

de cables

de

potència

I(A)

(m)

de

separació

potencia

(m)

1 mm2

20

90

1

0

1 mm2

20

90

2

0.004

1 mm2

20

90

30

0.1

2.5 mm2

20

90

1

0

2

20

90

2

0.004

2

20

90

3

0.020

2

2.5 mm

20

90

4

0.025

2.5 mm2

20

90

5

0.030

2.5 mm2

20

90

6

0.035

2.5 mm
2.5 mm
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Si els cables de potència són armats, les distàncies de separació indicades per la taula
anterior es poden reduir a la meitat, sempre que l'armadura envolti completament els
conductors i estigui posat a terra correctament.
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Si la taula anterior no és aplicable, s'han de tenir les següents consideracions:
–

Els circuits de potència principals (primaris que alimenten els ramals secundaris) o els
malls de més 30 cables de potència mantindran un mínim de 600 mm de separació dels
cables de comunicacions i dels panells d'armaris oberts. Aquesta situació es dóna
habitualment en sales tècniques on els quadres elèctrics estan a prop dels repartidors de
cablejat.

–

Si els cables de potència són armats, les distàncies de separació indicades per la taula
anterior es poden reduir a la meitat, sempre que l'armadura envolti completament els
conductors i estigui posat a terra correctament. Aquests cables de potència poden estar
solts o col·locats en safates de reixeta.

–

La distància anterior, 300 mm, també s'aplica quan cables de potència i de
comunicacions estan estesos en safates separades. Si les safates són ranurades, les
ranures han de ser petites (menys de 50x 10 mm) i paral·leles a l'eix de la safata.

La posada a terra del conductor metàl·lic o canalització tancada ha de complir les normes
locals referents a instal·lacions elèctriques que siguin aplicables a totes les instal·lacions. La
instal·lació de circuits elèctrics queda fora del sistema de cablejat estructurat i,
conseqüentment, els subministradors de material elèctric o el personal qualificat seran
responsables de la correcta posada a terra del circuit.

SEPARACIÓ ENTRE CABLES DE COMUNICACIONS I CABLES ELÈCTRICS QUAN LA
TENSIÓ V (A.C.) > 415 VOLTS I LA CORRENT I > 100 AMPERS.
Si no es donen les circumstàncies de l'apartat anterior, es permet que no hi hagi
separació alguna sempre que els cables de potència i / o els de comunicacions estiguin a
canalitzacions metàl·liques. S'apliquen aleshores les següents condicions:
–

La canalització metàl·lica (conducte o envoltant de qualsevol tipus) ha de ser
completament tancat / ai continu / a.

–

La canalització metàl·lica ha d'estar posada a terra correctament d'acord amb les normes
locals i nacionals de seguretat en els equips.

–

La canalització ha de tenir un gruix d'almenys 1 mm, si és d'acer galvanitzat, o de 2 mm,
si és d'alumini.

–

Si no es poden complir aquestes condicions, s'aplica la següent taula:
Distància de
separació en mm

Gruix en mm
Acer galvanitzat

Alumini

600

0.05

0.1

300

0.1

0.2

150

0.2

0.5
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75

0.5

1

0

1

2
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El cablejat de SYSTIMAX compleix totes les condicions d’aquest apartat.
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6

NORMES D'EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT.

6.1

NORMES TÈCNIQUES GENERALS.

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials
d'àmbit nacional o local d'obligat compliment.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial, amb les Normes
Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el
Contrari, l'industrial adjudicatari haurà d'ajustar-se a la normativa DIN.
Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional
de la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o
complementades les ja existents de forma tal que afectaren totalment o parcialment a la
instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al
compliment de les mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta
prengui les mesures que cregui oportunes.
6.2
6.2.1

CCTV.
GENERAL

L'objectiu del present Document és el de definir les característiques i especificacions
tècniques de tots els equips i elements integrants de la instal·lació d'un sistema de circuit tancat
de televisió (CCTV).
6.2.2

CONTROLADOR DEL SISTEMA

El controlador del sistema, en combinar-se amb una unitat multiplexora, ha de permetre el
control remot de diverses funcions de cambres compatibles. Quan s'usi en un sistema amb
receptors d'interiors o amb receptors d'exteriors, el controlador del sistema podrà controlar les
funcions de cambres i equips perifèrics, incloent enfocament, zoom, panoràmica, picat, etc.
Addicionalment, el controlador del sistema haurà de poder controlar la commutació seqüencial
en sistemes de fins a 64 cambres, emprant fins a 8 commutadors seqüencials.
El controlador del sistema haurà de disposar de capacitat d'àudio bidireccional i comptarà
amb panells per a la connexió d'un micròfon addicional. La transmissió de dades a la unitat
multiplexadora i als commutadors seqüencials s'ha de realitzar a través d'un cable coaxial
estàndard. El sistema oferirà la possibilitat de múltiples combinacions.
Característiques
Control remot fins a 8 commutadors seqüencials.
Control remot fins a 64 cambres, emprant receptors i accessoris opcionals.
Cablejat emprant un senyal de vídeo multiplexada.
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Visualitzador de l'estat de la cambra en el monitor.
Operació múltiple del posicionador amb el control de palanca posicionadora.
Connexió de fins a 5 controladors en la mateixa línia de dades per a aplicació
multicontrol.
Ocupació sobre taula o en muntura rack.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Especificacions
Subministrament elèctric:

240 V. AC, 50 Hz.

Consum de potència:

11 W.

Entrades :
Entrada vídeo (BNC):

1 Vp-p / 75 Ohms (senyal d'àudio
mesclada FM).

Entrada micròfon (Jack):

-64 dBV / 600 Ohms (desequilibrat).

Eixides :
Eixida vídeo (BNC):

1 Vp-p / 75 Ohms (senyal de vídeo
compost).

Eixida àudio (fono):

-10 dBV / 10 Kohmios.

Eixida àudio (FM) (BNC):

Senyal FM.

Entrada / eixida:
Entrada / eixides dades (BNC):

1 Vp-p / 75 Ohms (x 2).

Commutadors:
Funcions de cambra (7):
1. Obturador:

ON - OFF, selecció velocitat
d'obturació,
selecció
sensibilitat
ascendent,
selecció
de
mode
sensibilitat ascendent interlocutòria /
manual.

2. Zoom electrònic:

ON - OFF, posició zoom electrònic,
selecció d'àrea.

3. Funcions de lent:

Iris: obert / tancat, presel·leccionat (
(només amb lent de control DC).

4. Enfocament:

Lluny / prop, zoom: tele / gran
angular.
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5. Cabina
6. Eixugaparabrises:

ON - OFF, descongelador.

7. ON - OFF, cambra:

ON - OFF, Aux. 1 - 2: ON - OFF.
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Funcions posicionador (2):
1. Interlocutòria panoràmica:

ON - OFF, panoràmica
ON - OFF.

aleatòria:

2. Panoràmica manual:

Dreta / esquerra, picat manual: dalt /
baix.

Funcions de commutació (1):
1. Inici seqüència:

Normal / programa,
vídeo: espot / seqüència.

selecció

Funcions de visualitzador (1):
1. Estat visualitzador:

ON - OFF.

Funcions Àudio (1):
1. Espot de crida:

ON - OFF, totes
OFF.

les crides: ON -

Altres (3):
1. Dades rellotge:

SND / RCV, unitat número (1 - 5),
número unitat seqüència (núm.
estació 1 - 3, núm. unitat 1 - 8).

2. Temperatura d'operació ambient: -10 ºC a +50 ºC.
3. Humitat d'operació ambient: Menys del 95%.
6.2.3

SEQÜENCIADOR

El seqüenciador ha de ser totalment programable. En una configuració màster / esclau de
fins a 8 unitats, el seqüenciador de la posició 8 podrà commutar fins a 64 cambres. També
oferirà capacitat de control remot quan s'usi amb un controlador de sistema. El seqüenciador ha
de disposar de dos modes de commutació. En el mode normal, es realitzarà la commutació
seqüencial convencional de cambra, mentre que en el mode de programa podrà programar-se
el temps de cada cambra individualment, entre 0,5 i 30 s., emprant la programació sobre
pantalla.
El seqüenciador també haurà d'incloure una característica d'exploració ràpida ajustable
que podrà commutar entre 80,0 i 480,0 ms. Per cambra a un gravador de vídeo, durant una
condició d'alarma. El seqüenciador també haurà de disposar d'una manera d'alarma
convencional, on es pari la commutació seqüencial i una cambra individual queda enllaçada al
gravador i/o al monitor. Amb la programació en pantalla haurà d'incorporar un titolador
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alfanumèric que permeti la superposició fàcil d'un nom o localització per a cada cambra, per a
simplificar la programació d'ubicacions de cambra.
Característiques
Haurà d'oferir dos modes de temps de seqüència separats.
Mode programa: El temps de cada canal es programarà individualment.
Mode normal:

El temps per a tots els canals serà el mateix.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Programació de l'ordre de commutació de les cambres connectades.
Entrada de contrasenya i menú en pantalla per a programació i ajust.
Visualitzador de dotze (12) caràcters alfanumèrics per a cada entrada de vídeo.
Configuració màster / esclau amb expansió de fins a 8 unitats per a controlar fins a 64
cambres.
Dos modes d'eixida monitor. Seqüencial / alarma i seqüencial / espot.
Dos modes d'activació d'alarmes.
Mode 1. Explotació ràpida:Commutació interna d'alarma activada, ajustable entre 80,0 i
480,0 ms. I EXT.
Mode 2. Espot alarma:

Activació d'alarma convencional.

Totes les funcions del seqüenciador, excepte per a programació, hauran de poder
controlar-se remotament pel controlador del sistema.
6.2.4

MULTIPLEXADOR

Aquesta unitat deu multiplexar les dades de control subministrats d'un controlador de
sistema en el senyal de vídeo i transmetre-la a la cambra a través del receptor, localitzat en la
ubicació de cambra. La unitat multiplexadora haurà de rebre el senyal d'àudio FM en la ubicació
de cambra multiplexada, el senyal de vídeo i les dades de control des de la ubicació de cambra
i separarà les dades de control des del senyal d'àudio FM de la ubicació de cambra
multiplexada, vídeo i dades de control. Les dades de control hauran de ser subministrats al
controlador del sistema a través del seqüenciador.
S’haurà de poder subministrar fins a 4 senyals d'àudio FM i vídeo multiplexadors
d’ubicació de cambra des d'una unitat multiplexadora al seqüenciador. La commutació d'àudio
en dues direccions entre la ubicació de cambra i ubicació de control (sala de control) s'haurà de
poder realitzar emprant una unitat multiplexadora i el selector i mesclador d'àudio així com
altres equips d'àudio, com el micròfon, l'altaveu i l'amplificador d'àudio. La unitat multiplexadora,
el seqüenciador, el selector i mesclador d'àudio, i el controlador del sistema hauran de comptar
amb flexibilitat de disseny i capacitat d'expansió.
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Característiques
Deurà multiplexar els impulsos de sincronisme vertical en senyal de vídeo, oferint gen ock vertical per a la commutació lliure.
Separació de dades de control.
Quatre entrades de senyals multiplexades en la ubicació de cambra d'àudio FM, vídeo i
dades de control.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Capacitat de sincronització externa a través dels connectors d'entrada i eixida de VOSTÈ
(sincronisme vertical) / VS (vídeo i sincronisme).
La configuració del sistema màster / esclau oferirà la possibilitat de controlar fins a 64
cambres amb 16 multiplexors.
Commutadors de compensació de caiguda de cable amb tres posicions per a cada
entrada de cambra.
6.2.5

MONITOR
Especificacions
Font d'alimentació: 220 / 240 V. CA, 50 Hz.
Consum: 65 W.
Entrada / eixida (1) :
Vídeo:
Compost 1.0 Vp-p / 75 Ohms o hi-z en loop - through (x 2).
S - vídeo: (x 2).
I: 1.0 Vp-p / 75 Ohms. O hi-z en loop - through (PAL/NTSC).
C: 0.3 Vp-p / 75 Ohms. O hi-z en loop - through (PAL).
C: 0.286 Vp-p / 75 Ohms. O hi-z en loop - through.
Sistema de televisió: NTSC, M-NTSC.
Màxim guany en vídeo: 39 dB  3 dB.
Linealitat d'agranatge: Menys de 5%.
Geometria d'agranatge: Menys de 2%.
Sobreexploració: 8%.
TRC: 36 cm. (14") de diagonal.
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Tub d'imatge: 15".
Alta tensió: CC 23.5 kV. ? 1 kV
Temperatura ambient de funcionament: -10 ºC a +50 ºC
Humitat ambient de funcionament: Menys del 90%.
Eixida d'altaveu: 1.3 W. (-8 dB).

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

6.2.6

VÍDEO VTRS TIME LAPSE
Especificacions
Alimentació: 220 / 240 V. CA, 50 Hz.
Consum: 22 W.
Sistema de televisió:
Estàndard CCIR (625 línies, 50 camps), senyal de color PAL.
Sistema de gravació de vídeo:

2 Capçals rotatius, sistema d'exploració helicoidal, luminància: gravació en azimut FM.
Crominància: gravació en desplaçament de fase de la subportadora convertida.
Pista d'àudio: 1 Pista.
Format de la cinta: VHS.
Velocitat de la cinta: 23.39 mm./seg. (mode de 3 h.).
Modes de temps de gravació - reproducció (amb NV-E180):
L12 / L24 h. (mode lineal lent), 24 / 48 / 72 / 84 / 120 / 180 / 240 / 480 h. I mode 1 tir /
mode lapsado i hores (normal).
Temps FF / REW: Aproximadament, 3 min. Amb cinta NV-E180.
Nivell d'entrada:
Entrada de vídeo (BNC):
Entrada d'àudio (phono:

1.0 Vp-p / 75 Ohms sense balancejar.
-10 dBV., 47 kOhmios sense balancejar.

Entrada de micròfon (M3): -60 dBV., 600 Ohms, 4.7 kOhmios, sense balancejar.
Nivell d'eixida:
Eixida de vídeo (BNC):
Eixida d'àudio (phono):

1.0 Vp-p / 75 Ohms, sense balancejar.
-8 dBV, 600 Ohms, sense balancejar.
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Resolució horitzontal de vídeo:
VHS: 240 línies (color), 320 línies (monocrom).
Resposta d'àudio en freqüència: 50 Hz. - 10 kHz. (mode de 3 h.).
Relació senyal - soroll:
Vídeo: VHS: 45 dB. (color mode 3 h.), 45 dB (monocrom, mode 3 h.).

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Àudio: 43 dB (mode 3 h.).
Temperatura ambient de funcionament: 5 ºC - 40 ºC.
Humitat ambient de funcionament: 35% - 80%.
6.2.7

COMMUTADOR DIGITAL DE QUADRE
Especificacions
Memòria de camp:
Freqüència de mostreig: 14.3 Mhz., quantificació de Bits: 8 bit.
Sincronització interna:
Entrellaçat: 2:1; Horitzontal: 15.625 kHz., vertical: 50 Hz.
Càmeres compatibles:

Qualsevol càmera d’entrellaçat, càmeres de alimentació multiplexada de PANASONIC
(WV-CL120, WV-CF20, WV-BP102, WV-BL90).
Número màxim de entrades de càmeres: 8 Càmeres.
Senyals d’entrada (8):
1. Entrada de càmera: 1 Vp-p / 75 Ohmios (BNC) x 8, con sortides en loop - through,
terminació automàtica.
2. Entrada de playback: 1 Vp-p / 75 Ohmios (BNC) x 1, con sortida en loop - through,
terminació automàtica.
3. Entrada de gen-lock: VS 1 Vp-p / 75 Ohmios (BNC) x 1, con sortida en loop - through,
terminació automàtica.
4. Entrada de alarma: Terminal x 8 (una para cada entrada de càmera).
5. Entrada de recuperació: Terminal x 1.
6. Entrada de ajustament de temps: Terminal x 1.
7. Entrada de commutació de càmera: Jack RCA x 1.
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8. Entrada de control remot: Terminal RS-232C.
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Senyals de sortida (5):
1. Sortida de gravació:

1 Vp-p / 75 Ohmios (BNC) x 1.

2. Sortida monitor:

1 Vp-p / 75 Ohmios (BNC) x 1.

3. Sortida Sync:

Sortida BBS 0.45 Vp-p / 75 Ohmios
(BNC) x 1.

4. Sortida de alarma:

Terminal x 1.

5. Sortida de recuperació: Terminal x 1.
Switchers:
Switch de Quad, switch de still - parada de imatge, switch VTR / càmera, switch de menú,
commutació de càmera (EXT / INT), switch de remot ON - OFF.
Temperatura ambiental funcionament: -10 ºC a +50 ºC.
6.2.8

UNIDAD QUAD
Especificacions
Memòria de camp:
Freqüència de mostratge: 14.3 MHz., quantificació de Bits: 8 bit.
Sincronització interna:
Entrellaçat: 2:1; Horitzontal: 15.625 kHz., vertical: 50 Hz.
Cambres compatibles:

Qualsevol cambra d'entrellaçat, cambres d'alimentació
(WV-CL120, WV-CF20, WV-BP102, WV-BL90).

multiplexada de PANASONIC

Nombre màxim d'entrades de cambres: 8 Cambres.
Senyals d'entrada (8):
1. Entrada de cambra: 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 8, amb eixides en loop - through,
terminació automàtica.
2. Entrada de playback: 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1, amb eixida en loop - through,
terminació automàtica.
3. Entrada de gen-lock: VS 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1, amb eixida en loop - through,
terminació automàtica.
4. Entrada d'alarma: Terminal x 8 (una per a cada entrada de cambra).
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5. Entrada de recuperació: Terminal x 1.
6. Entrada d'ajust de temps: Terminal x 1.
7. Entrada de commutació de cambra: Jack RCA x 1.
8. Entrada de control remot: Terminal RS-232C.
Senyals d'eixida (5):

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1. Eixida de gravació:
2. Eixida monitor:

1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1.
1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1.

3. Eixida Sync:

Eixida BBS 0.45 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1.

4. Eixida d'alarma:

Terminal x 1.

5. Eixida de recuperació: Terminal x 1.
Switchers:
Switch de Quad, switch de Still - aturada d'imatge, switch VTR / cambra, switch de menú,
commutació de cambra (EXT / INT), switch de remot ON - OFF.
Especificacions
Memòria de camp:
Freqüència de mostratge: 14.3 MHz., quantificació de Bits: 8 bit.
Sincronització interna:
Entrellaçat: 2:1; Horitzontal: 15.625 kHz., vertical: 50 Hz.
Cambres compatibles:
Qualsevol cambra d'entrellaçat, cambres d'alimentació
(WV-CL120, WV-CF20, WV-BP102, WV-BL90).

multiplexada de PANASONIC

Nombre màxim d'entrades de cambres: 8 Cambres.
Senyals d'entrada (8):
1. Entrada de cambra: 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 8, amb eixides en loop - through,
terminació automàtica.
2. Entrada de playback: 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1, amb eixida en loop - through,
terminació automàtica.
3. Entrada de gen-lock: VS 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1, amb eixida en loop - through,
terminació automàtica.
4. Entrada d'alarma: Terminal x 8 (una per a cada entrada de cambra).
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5. Entrada de recuperació: Terminal x 1.
6. Entrada d'ajust de temps: Terminal x 1.
7. Entrada de commutació de cambra: Jack RCA x 1.
8. Entrada de control remot: Terminal RS-232C.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Senyals d'eixida (5):
1. Eixida de gravació:

1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1.

2. Eixida monitor:

1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1.

3. Eixida Sync:

Eixida BBS 0.45 Vp-p / 75 Ohms
(BNC) x 1.

4. Eixida d'alarma:

Terminal x 1.

5. Eixida de recuperació: Terminal x 1.
Switchers:
Switch de Quad, switch de Still - aturada d'imatge, switch VTR / cambra, switch de menú,
commutació de cambra (EXT / INT), switch de remot ON - OFF.
Temperatura ambient funcionament: -10 ºC a +50 ºC.
Temperatura ambient funcionament: -10 ºC a +50 ºC.
6.2.9

CÀMERA D’EXTERIOR MÒBIL
Especificacions
Alimentació: Tensió de xarxa. Consum: 6 W.
Dispositiu sensor d'imatge: CCD 571 (H) x 582 (V) píxels.
Àrea d'agranat: 6.4 (H) x 4.8 (V) mm2 (equivalent a l'àrea d'agranat d'un tub captor de 0").
Resolució (normal): Horitzontal 420 línies.
Relació senyal - soroll: 48 dB (típic).
Il·luminació mínima d'escena: 20 LUX a fl.4 AGC On.
Muntura de lent: Muntura C o muntura C especial (muntura CS).

1/500

Velocitat electrònica d'obturació: Velocitats d'obturació
seg.; 1/1.000 s.

sel·leccionable 1/250
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Zoom electrònic: Sel·leccionable ON (x2) o OFF. Només al centre per a funcionament
independent; sel·leccionable el centre i els quatre cantons (5 àrees) amb el control de cambra
opcional, WV-CU204.
Sensibilitat electrònica: Sel·leccionable ON o OFF. Selecció automàtica de sensibilitat
(màx. 10x) per a funcionament independent. Selecció de sensibilitat automàtica o manual amb
la unitat de control de cambra opcional. Sensibilitat automàtica: 2x, 4x, 6x, 10x (per al nivell
màxim). Sensibilitat manual: normal (1x), 2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Connectors (2):
1. Eixida de vídeo:
S-VHS).

Senyal compost 1.0 Vp-p / 75 Ohms

(amb

Eixida

2. Entrada gen - lock: Vídeo compost 1.0 Vp-p / 75 Ohms, burst de negre 0.3 Vp-p / 75
Ohms, sync compost, 4.0 Vp-p / 75 Ohms.
Controls: Control FASE H, control FASE V, control NIVELL ALC, control fi de la fase de la
subportadora.
Temperatura ambient: -30 ºC a +50 ºC.
6.2.10

CÀMERA D’EXTERIOR FIXA

Especificacions
Alimentació: Tensió de xarxa.
Consum: 6 W.
Dispositiu sensor d'imatge: CCD 571 (H) x 582 (V) píxels.
Àrea d'agranat: 6.4 (H) x 4.8 (V) mm2 (equivalent a l'àrea d'agranat d'un tub captor de 0").
Resolució (normal): Horitzontal 420 línies.
Relació senyal - soroll: 48 dB (típic).
Il·luminació mínima d'escenari: 20 LUX a fl.4 AGC On.
Muntura de lent: Muntura C o muntura C especial (muntura CS).
Connectors (2):
1. Eixida de vídeo:
VHS).

Senyal compost 1.0

Vp-p

/

75

Ohms

(amb eixida S-

2. Entrada gen - lock: Vídeo compost 1.0 Vp-p / 75 Ohms, burst de negre 0.3 Vp-p / 75
Ohms, sync compost, 4.0 Vp-p / 75 Ohms.
Controls: Control FASE H, control FASE V, control NIVELL ALC, control fi de la fase de la
subportadora.
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Temperatura ambient: -30 ºC a +50 ºC.
6.3
6.3.1

INTRUSIÓ
GENERAL

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’objectiu del present Document és el de definir les característiques i especificacions
tècniques de tots els equips i elements integrants de la instal·lació d’un sistema de seguretat
contra intrusos.
6.3.2

CENTRAL BIDIRECCIONAL AMB TRANSMISSOR
Especificacions de la central
Dades emmagatzemades en memòria Eprom.
Circuit de vigilància del microprocessador Watchdog.

Zones totalment programables (NA, NC, amb resistència fi de línia, supervisada, 24
h., instantània, temporitzada, avís de dia - instantània de nit).
Resposta de llaç programable (de 5 ms. A 750 ms.) per zona.
Amb tecles d’emergència al teclat (alerta mèdica, foc i policia).
Amb anul·lació de zones.
Codi tècnic, codis d’usuari i opció de codi temporal.
Distintes opcions a cada usuari.
Capacitat fins a 8 teclats (tant alfanumèrics com de LEDS).
120 m. de distància màxima de teclats.
Amb possibilitat d’elecció del tipus de sirena (normal o autoalimentada).
Amb font d’alimentació d'1,5 A., regulada i estabilitzada.
Especificacions del Transmissor Digital
Possibilitat de transmissió a dos receptors diferents.
Transmissió de connexió / desconnexió per usuaris.
Transmissió de codis individuals per zona (alarma, zona anul·lada).
Transmissió del temps de test programable.
Marcació per DTMF o POLSOS.
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Dos codis d’abonat de fins a 6 dígits.
Dos números de telèfon de fins a 18 dígits cada u.
Retard de transmissió programable.
Compatible amb les més importants receptores Quickalert II, Ademco 685, Sescoa.
Especificacions del Teclat

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2 Tipus de teclats: Alfanumèric i de LEDS.
Programació total de la central.
Codi de coacció.
Tecles lluminoses.
Programació de texts per a cada zona i tecles d’emergència.
Amb missatge logotip de l'Empresa Instal·ladora i missatge servei.
Inhibició des de teclat.
2 Files de 16 dígits cada una per a missatges.
Opcions del Teclat
Anul·lació del so de les tecles.
Anul·lació de prealarmes.
Anul·lació de chime.
Esborrar memòria.
Grup d'anul·lació de zones.
Connexió ràpida.
Anul·lació d’il·luminació teclat.
Anul·lació zona a zona.
Anul·lació de la il·luminació del teclat.
Test de zones.
Test transmissor telefònic.
Reset detectors de foc.
Test de sirena.
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Test de bateria.
Reset transmissor telefònic.
Anul·lació central.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

6.3.3

BARRERES D’INFRAROJOS

Les barreres hauran d’utilitzar un sistema de detecció per infrarojos actius de doble feix i
hauran de proporcionar una cobertura real de fins a 160 m. El mode de treball presentarà dues
opcions, selectives. En un primer mode, una condició d’alarma estarà provocada per la
interrupció simultània dels dos feixos, així com per la pèrdua d’alineació gradual d’un d’ells
durant més de 4 seg.; en el segon mode de funcionament, la pèrdua d’alineació desactivarà el
sistema fins que la dita alineació es recuperi.
6.3.4

IMMUNITAT DAVANT PROBLEMES AMBIENTALS

Els detectors estaran dissenyats per a aconseguir una alta immunitat davant situacions
ambientals adverses, com a infrarojos de la llum solar, rellamp, llums fluorescents, de vapor de
mercuri, etc. Hauran de treballar de forma estable amb una pèrdua de senyal de fins a un 85%
produïda per factors com a pluja, boira, etc.
6.3.5

AUTODIAGNÒSTIC

Comptarà amb un sistema d'autodiagnòstic que supervisarà la pèrdua d’alineació a la
unitat receptora durant un temps superior a 4 seg.
6.3.6

MUNTATGE I ALINEAMENT INICIAL

El procediment de muntatge serà vertical, amb la unitat receptora i la transmissora
enfrontades sobre costats oposats de la zona a protegir. L’ajust inicial dels feixos es realitzarà
mitjançant visor òptic incorporat en cada aparell per a centrar la unitat receptora en el visor del
transmissor i viceversa per mitjà de simples ajusts horitzontals i verticals. Es muntaran dues
parelles en cada columna, alternant-les per a no donar problemes d’interferències.
6.3.7

ALINEAMENT DELS FEIXOS

El transmissor proporcionarà una eixida de senyal a uns connectors a fi de poder mesurar
amb gran precisió (per mitjà d’un voltímetre) la perfecta alineació entre transmissor i receptor.
Els ajusts possibles hauran d’estar entre els valors de 180è en forma horitzontal i 20è en forma
vertical.
L’element haurà de complir les especificacions següents:
Abast: 160 m.
Tensió d’alimentació: 10, 5-28 VCC (sense polaritat).
Corrent absorbit: Transmissor 45 mA. Receptor 35 mA.
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Temps de resposta: 35 - 45 ms.
Temperatura de funcionament: (-20 ºC ) - (+50 ºC).
Contactes d’alarma (3):
1. Forma C (NA / C / NC), contactes secs.
2. Valor nominal dels contactes: 1 A.24 VCC / 0,5 A. 120 VCC.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

3. Temps de retenció: 1 s.
Contactes contra manipulacions: Forma B (C/NC). Contacte sec.
Indicació del LED: Transmissor:
Normalment apagat (LED roig).

Normalment

encesa.(LED

roig).

Receptor:

L’equip haurà de ser associable amb elements que, durant la seva instal·lació, la Direcció
Facultativa considerarà necessaris:
Accessoris de metall negre i plàstic acrílic fumat d’alt impacte per a pal recte i pal en L.
Pal metàl·lic.
Pal corbat en L.
Tancament resistent a l’aigua.
Calfador anticondensació.
Coberta per a exteriors.
6.3.8

CONTROL D’ACCESSOS

6.3.9

GENERAL

L’objectiu del present Document és el de definir les característiques i especificacions
tècniques de tots els equips i elements integrants de la instal·lació d’un sistema de control
d’accessos.
6.3.10

TERMINAL LECTOR DE TARGETES

Els equips hauran d’identificar, en primer lloc, a l’usuari. Aquesta identificació es realitzarà
mitjançant la lectura d’una targeta personal, generada pel sistema en codi de barres. Després
de la identificació, el terminal enviarà a l’ordinador central la informació corresponent a l’usuari
que ha fitxat, data i hora, etc.
L’emissió dels codis de barres es realitzarà mitjançant una impressora làser associada al
sistema, per mitjà d’etiquetes autoadhesives, aquestes etiquetes podran ser col·locades en el
suport que el client estimi més oportú, sempre que les seves mesures no sobrepassen a les
d’una targeta de crèdit.
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7

NORMES D’EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA.

7.1

NORMES TÈCNIQUES GENERALS.

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d’ajustar-se a les normes oficials
d’àmbit nacional o local d’obligat compliment.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial, amb les Normes
Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el
Contrari, l'industrial adjudicatari haurà d’ajustar-se a la normativa DIN.
Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional
de la instal·lació siguin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o
complementades les ja existents de forma tal que afectaren totalment o parcialment a la
instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al
compliment de les mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta
prengui les mesures que cregui oportunes.
7.2

CABLEJAT DE LA INSTAL·LACIÓ.

És competència de l'Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei del
sistema de cablejat de megafonia d’acord amb les característiques tècniques, implantació i
qualitats descrites en els Documents de Projecte.
El cablejat inclourà les línies per a micròfons i línies d’alimentació d’altaveus i atenuadors,
línies entre altres dispositius i les línies per als circuits d’energia.
Es realitzarà de tal forma que s’eviten sorolls, oscil·lacions i conversa encreuada, volum
sonor insuficient o altaveus inoperants.
7.2.1

CABLEJAT DE MICRÒFONS

En els cables per a micròfons s’emprarà un conductor senzill i una malla de blindatge per
als tipus desbalancejats i dos conductors, amb una malla de blindatge, per als tipus
balancejats.
En els casos en què la longitud entre l’amplificador i el micròfon estigui entre 80 m. I varis
centenars de m., s’haurà d’emprar un preamplificador mesclador i el cablejat s’efectuarà amb
cables amb dos conductors i malla de blindatge.
Es tractarà de mantenir el cable de micròfon el més allunyat possible d’altres línies.
Les distàncies entre els cables de micròfon i altres línies estan especificades en les
regulacions pertinents.
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Es cablejaran a distàncies majors d'1 m. De les línies de corrent alterna (100 V.), a més
d’uns 60 cm. De les línies d’alimentació dels altaveus i a més de 30 cm. De les línies de nivell
mitjà (-20 dB. A 0 dB.).
El cable haurà d’estar el més allunyat possible de canonades d’aigua calenta, canonades
de vapor d’aigua, equips que desenvolupen calor i llocs amb oli, etc.
A causa de la resistència dels conductors i a la capacitat electrostàtica entre els
conductors entre si o entre els conductors i la malla de blindatge, el cable serà el més curt
possible per a reduir, al mínim, les pèrdues de nivell.
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

S’allunyarà el cable dels equips d’alta freqüència.
En cas de cablejat en exteriors, si és necessari passar el cable de micròfon prop o
paral·lelament a les línies de corrent alterna o de telèfon, es mantindrà a una distància mínima
d'1 m.
7.2.2

CABLEJAT D’ALTAVEUS

En el cablejat d’altaveus es tindrà en compte la correcta selecció dels cables, d’acord al
lloc on es vagin a instal·lar, determinar correctament el diàmetre dels cables, d’acord amb la
longitud dels mateixos i a la distància respecte a altres línies.
Selecció dels Tipus de Cables
Els cables se seleccionaran d’acord amb els llocs on s'instal·lin. Cables utilitzats en els
sistemes de so públic :
Per a ús en interiors.
Cables per a 600 V., per a interiors, amb aïllament de clorhidrat de polivinil (IV).
Cables per a 600 V., per a interiors, resistents a la calor i aïllament de clorhidrat de
polivinil (HIV).
Cables per a comunicacions amb aïllament de PVC.
Cable per a 600 V., amb aïllament de clorhidrat de polivinil i folre exterior (VV).
Tipus redó (VV-R), generalment cridat SV.
Tipus pla (VV-F), generalment cridat VA o cable F.
Cable cabtyre.
Per a usos en exteriors.
Cable de distribució radial, generalment cridat RD.
Cable per a soterrat amb aïllament de clorhidrat de polivinil (DV), generalment cridat fil
d'Aram per a soterrat.
Cable per a exteriors contra intempèrie, amb aïllament de clorhidrat de polivinil (OW).
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Diàmetre dels Conductors
El diàmetre dels conductors se seleccionarà d’acord amb la impedància dels altaveus que
seran connectats a l’amplificador i a la longitud de dits conductors.
El diàmetre dels cables ha de seleccionar-se de forma tal que les pèrdues en les línies
estiguin dins d’un 10%.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Per a disminuir la resistència s’augmentarà el diàmetre del cable, ja que la longitud dels
mateixos no pot avariar-se a causa de la distribució dels altaveus.
Es mantindrà el cablejat el més lluny possible de les línies de força d’alt voltatge
(aproximadament 2 m.). Se separarà de les línies de 110 V. (corrent alterna) CA més de 40
cm., de les línies de nivell mitjà (-20 a 0 dB.) més de 30 cm. I de les línies de baix nivell (-80 a
50 dB.) més de 60 cm.
Els valors daus anteriorment es prendran com a base, ja que davall determinades
condicions, aquests poden variar. Es consultarà la Reglamentació pertinent en cada cas.
La longitud de les línies ha de ser el més curta possible.
El cablejat es farà en diferents colors o clarament identificat.
En exteriors s’allunyarà de les línies de llum elèctrica uns 2 m. I de les línies telefòniques
més d'1 m., mentre que en interiors s’allunyarà més de 30 cm. De les canonades de gas i
aigua.
7.2.3

CABLEJAT ENTRE EQUIPS

El nivell de senyal entre els distints equips és generalment un nivell mitjà (-20 a 0 dB.),
incloent varis senyals i s’emprarà el cable de dos conductors blindats, excepte per al corrent
directe.
S’espaiarà d’altres línies, tant com sigui possible.
En el nivell de senyal entre equips, si la línia de nivell mitjà és diferent, l’espaiament
haurà de ser més de 15 cm., dels cables de micròfon uns 30 cm., de les línies d’altaveus 30
cm. I de les línies CA més de 70 cm.
La longitud de les línies ha de ser el més curta possible.
Es mantindrà allunyat dels equips d’alta freqüència.
7.2.4

UNIÓ DE CABLES

Aquestes unions inclouen entroncament d’un cable amb un altre, un cable amb un
connector i un cable amb un terminal. Per a retirar el folre del cable s’utilitzarà un pelador de
cables, una fulla, etc. En tot cas, es posarà atenció per a no danyar el conductor.
La unió entre dos cables es farà a l'interior d’una caixa de registre i mitjançant soldadura
o mantenint ambdós cables ben estrets per mitjà d’una gafeta, connector, etc., de forma tal que
la resistència del contacte sigui el més baixa possible.
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7.3

ALTAVEUS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

És competència de l'Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de tots
els altaveus, d’acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats descrites en els
Documents de Projecte.
La ubicació dels altaveus i la potència d’entrada a cada un d’ells es determinarà, en cas
d’ús en interiors, tenint en compte el propòsit d’utilització i les característiques acústiques
(reverberació, nivell de soroll, aïllament acústic, etc.), així com també les característiques
direccionals i el nivell de pressió sonora d’eixida dels altaveus. En el cas d’usos en exteriors ha
de tenir-se en compte les condicions del temps, els obstacles, el nivell de soroll pels voltants,
les característiques direccionals dels altaveus i el nivell de pressió sonora d’eixida dels
mateixos.
La selecció i ubicació dels equips es durà a terme després d’avisar i revisar el lloc
d’instal·lació, les característiques acústiques, grandària del local i propòsit d’utilització.
Els aspectes generals que hauran de tenir-se en compte són els següents:
-

Coneixements del propòsit d’instal·lació.

-

Característiques acústiques del local.

-

Volum, tipus, construcció i ús del local.

-

Coneixement que té l’operador dels equips.

-

Si el local està subjecte o no a la Llei del Departament d’incendis.

-

Utilitzar productes estàndard fins on sigui possible.

- Fer la selecció d’acord amb la importància i freqüència d’utilització. Considera la
divisió de la instal·lació o l’entrega dividida.
Respecte als propòsits d’utilització, es prefereixen baixa distorsió i alta relació senyal a
soroll, devent-se també considerar les característiques de freqüència.
Respecte al lloc d’instal·lació , ha de tenir-se en compte el seu interior o exterior.
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8

NORMES D’EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.

8.1

NORMES TÈCNIQUES GENERALS.

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d’ajustar-se a les normes oficials
d’àmbit nacional o local d’obligat compliment.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial o amb les
Normes Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui
el contrari, l'industrial adjudicatari haurà d’ajustar-se a la normativa DIN.
Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional
de la instal·lació siguin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o
complementades les ja existents de forma tal que afectaren total o parcialment a la instal·lació,
l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al compliment de les
mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta prengui les mesures
que cregui oportunes.
Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i
recomanacions:
- Normes Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge".
- Reglament de recipients a pressió.
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
8.2

DESAIRES AUTOMÀTICS.

S’implantaran situant un eliminador automàtic d’aire de les característiques que s'indiquin
en la relació de materials sobre una botella de separació.
Aquesta botella es construirà mitjançant T forjada de boques iguals del mateix diàmetre
exterior i interior que la canonada en què vaja muntat.
La unió de l'esmentada T serà per soldadura a límit en el cas de canonada negra i
roscada (DN iguals o inferiors a 50 mm.)
A la boca lateral de la T, que haurà de quedar totalment horitzontal, se li unirà (seguint les
normes d’unió indicades) un tram de canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. I no
inferior al DN de la canonada, de longitud 1r5 vegades el seu diàmetre.
La part superior s’obturarà amb un fons forjat soldat a límit i proveït al seu centre d’un
ràcord soldat del mateix diàmetre nominal que el de la connexió de l’eliminador proveït en cada
cas.
Sobre aquesta connexió de desaire s’instal·larà l'eliminador automàtic d’aire intercalant
una vàlvula de comporta per a revisió i substitució.
La canonada de descàrrega es conduirà fins al punt previst sense realitzar sifons que
pogueren retenir l’aigua que eventualment pugui eliminar-se.
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En general, i pel que fa a materials, dimensions, característiques, soldadures i unions, se
seguiran les normes indicades en l’apartat corresponent a "Canonades".
8.3

CONDUCTES METÀL·LICS.

8.3.1

CONDUCTES RECTANGULARS.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Construcció.
Es realitzaran mitjançant engrapat amb juntes tipus PITTSBOURGH utilitzant en la seva
totalitat planxa d’acer galvanitzat de primera qualitat. Es respectaran els següents
Grossors:
DIMENSIÓ DEL COSTAT MAJOR DEL CONDUCTE.

GROSSOR MÍNIM.

Fins a 500 mm.

0'6 mm.

De 501 mm. A 800 mm.

0'8 mm

De 801 mm. A 1.200 mm.

1 mm.

D'1.201 mm. A 2.000 mm.

1'2 mm.

Major de 2.001 mm.

1'5 mm.

En els cons de transformació immediats a la boca d’impulsió dels ventiladors, el grossor
de planxa s’augmentarà en un grau a què li correspongui per la seva dimensió major segons la
taula precedent.
Unions entre trams.
Les unions entre trams la dimensió major de les quals sigui igual o inferior a 800 mm. Es
realitzaran mitjançant corredissa-baioneta. Hauran d’introduir-se en els angles planxes angulars
de tancament.
Les unions entre trams la dimensió major de les quals sigui superior als 800 mm. Es
realitzaran mitjançant marcs d’angle de 30x30x3 mm. De dimensió mínima.
Les unions entre trams de traçat vertical es realitzaran preceptivament mitjançant marcs
d’angle de 30x30x3 mm. sigui quin sigui la seva dimensió.
Les corredores es realitzaran en xapa galvanitzada de 1r2 mm. De grossor.
Els marcs d’angle seran soldats i galvanitzats al bany una vegada construïts. Els cargols
d’unió serà cadmiada.
Reforços.
Tots els elements rectes dels canals seran aspiats (punta de diamant), disposant per a
costats majors de 800 mm. Un per a cada dos metres de longitud. Per a costats majors
superiors a 800 mm. Es disposarà una per a cada metre.
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En aquells trams la dimensió dels quals sàrria superior a 800 mm. Es col·locaran reforços
exteriors per a marcs d’angle de 30x30x3 mm. Cada metre de longitud.
Suports i suspensions.
Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany. Els cargols i el
barnillatge cadmiatges.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les suspensions es realitzaran amb perfil omega subjecte a l’obra amb embolics SPTIROC, pletina, contrapletina, femella i contrafemella, vareta roscada (mínim M8) i perfil inferior
en U amb un ample mínim de 30 mm.
Peces (excepte trams rectes).
La construcció serà semblant a la dels trams rectes de conductes, mitjançant tancaments
i unions per a duplicitats de la planxa. No s’admetran rebaves o soldadures per punts.
Les corbes tindran un ràdio interior mínim de 150 mm. I no inferior a 0è5 vegades
l’amplària del conducte, excepte en aquells casos en què per imperatius d’espai la Direcció
Tècnica autoritzi un ràdio menor.
En aquelles corbes en què la relació de dimensions sigui igual o superior a 4 es
col·locaran al seu interior Pal·les deflectores.
Si per necessitat espai el ràdio inferior fos inferior a 0è5 vegades l’amplària, les Pal·les
deflectores es col·locaran a partir d’una relació de dimensions igual o superior a 2 en compte
de 4 com s'especifiqui en el paràgraf anterior.
Els canvis de secció s’efectuaran amb un angle màxim de 15 è entre cara i eix del
conducte.
8.3.2

CONDUCTES CIRCULARS.
Construcció.

Els conductes circulars estaran construïts per tubs d’acer galvanitzat de primera qualitat,
rígids, de construcció grafiada helicoidal, sent llisos al seu interior.
La seva fabricació serà estàndard, de procedència d’una signatura especialitzada i
experimentada en aquest tipus de fabricació. Abans de precedir a l’aprovisionament i
subministrament, l'industrial
Adjudicatari haurà d’indicar a la Direcció Tècnica de l'Obra la procedència dels conductes
per a la seva aprovació.
Els grossors de la Xapa d’acer hauran de ser, segons el diàmetre del conducte i quan no
s’indiqui expressament el contrari en l’estat de condicions i plans del projecte, tal com s’indica a
continuació:
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DIÀMETRE

GROSSOR MÍNIM.

Fins a DN 200 mm.

0'6 mm.

De DN 201 mm. A 450 mm.

0'7 mm.

De DN 451 mm. A 1.000 mm.

1 mm

De DN 1.001 mm. A 1.800 mm.

1'2 mm

Major de DN 1.801 mm.

1'5 mm.

Les peces de transformació a conductes rectangulars, adaptaments a climatitzadors,
reixes i altres elements es realitzaran en forma a allò que s’ha especificat per als conductes
rectangulars.
Unions entre trams i peces accessoris.
Si no s’especifica el contrari en l’estat de mesuraments o en plans del projecte, les unions
entre trams seran per maneguins d’unió fins a DN 800 i directament a les peces accessoris
(colzes, tes, etc.) sent aquesta mascle i els trams femella.
Les unions en general per a diàmetres superiors es realitzaran mitjançant brides d’angle
de 30x30x3 de dimensió mínima.
Les unions entre trams de traçat vertical es realitzaran preceptivament mitjançant brides
d’angle de 30x30x3 mm.
Els marcs de brides d’angle seran galvanitzats al bany una vegada construïts. Els cargols
d’unió serà cadmiada.
Per a l’estanquitat en les unions s’interposarà massilla adequada o juntes d’amiant,
segons els casos.
Reforços.
Per a diàmetres superiors a DN 800 mm. Es col·locaran reforços exteriors per a marcs
d’angle de 30x30x3 mm. Cada metre de longitud.
Suports i suspensions.
Tots els trams rectes seran suportats a intervals de 2n5 m. com a màxim.
Les suspensions fins a DN 600 seran per abraçadores de doble orella d’encastar o
entaulellar, del diàmetre del conducte i mateixa procedència del fabricant. Des de DN 600
seran per pletina, contrapletina, femelles i contrafemella, i perfil inferior en U amb un ample
mínim de 40 mm.
Les suspensions quedaran subjectes a l’obra encastades, en el cas d’abraçadores o
perfils d’encastar, o per mitjà de varetes calibrades (mínim M8) roscades, utilitzant-se per a
entaulellar pletines fixant-se amb SPIT-ROC als murs i forjats.

3. PLEC DE CONDICIONS
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 97 DE 131

engineering

Tots els elements de peces de suspensió seran galvanitzats al bany, els cargols i
barnillatge seran cadmiades.
El tipus, nombre de suports i la forma de subjecció serà sotmesa a l’aprovació de la
Direcció Tècnica de l'Obra.
Peces Accessoris.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Seran estàndard i la seva procedència serà imperativament del mateix fabricant dels
conductes.
Els colzes seran llisos en seccions i en tots els casos com a mínim tindran la condició per
al ràdio de r/d=1º5. En aquells casos que per imperatiu d’obra els colzes siguin en angle recte,
s’instal·laran Pal·les deflectores a l'interior.
Les reduccions tindran un angle màxim de 15º.
8.4

PASSAMURS.

En el pas de forjats, barandats i en general qualsevol element constructiu, es col·locaran
passamurs de Xapa d’acer galvanitzat rectangular o circular, segons el tipus de conducte, de
les dimensions o diàmetres suficients per a contenir entre el conducte i peça passamur lna
mineral de 25 mm. De grossor i una densitat de 80 kg/cm2. El conjunt passamur més coqueta
haurà de sobreeixir 100 mm. a un costat i a l’altre de l’element travessat.
Es disposarà així mateix i a cada costat del forjat, mur o barandat travessat del
corresponent floró i tapajuntes, preferentment del mateix material.
8.5

COMPORTES TALLAFOCS

S’instal·laran comportes tallafocs en els passos que s’indiquin segons especificació de
l’estat de mesuraments i plans del projecte.
8.6

ESTANQUEITAT I PROVES

Prèviament a l’acceptació de la instal·lació per la Direcció Tècnica, s’efectuaran proves
en les condicions previstes de funcionament.
Aquestes proves s’efectuaran abans a la col·locació de l’aïllament i sense cap massillat ni
foradat.
En aquestes condicions, els conductes no han de presentar una pèrdua superior al 5%
del cabal previst en cada tram.
Posteriorment a la realització de les proves comentades i una vegada donada la
conformitat per la Direcció Tècnica, es massillarà tota la longitud de juntes i procedint a la
col·locació de l’aïllament si estigués previst.
Queda expressament indicada que l’ocupació de la massilla i cinta adhesiva queda limitat
a la funció d’assegurar i acabar les juntes, no permetent-se el seu ocupació per a tapar
obertures i folgances o dissimular o ocultar defectes de construcció, engalzat o muntatge.
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8.7

ESTÈS.

S’ajustarà allò que s’ha indicat en els plans, cuidant el correcte paral·lelisme de les
arestes entre si i amb l’estructura dels locals per on transcorren.
Els preus unitaris es referiran a superfície exterior del conducte, estant inclosos en els
mateixos totes les unions, deflectors, suports, reforços, boques d’inspecció i en
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General, tots aquells elements i accessoris necessaris o convenients per a un correcte
muntatge i funcionament de la instal·lació, fins i tot els no indicats específicament en la relació
de materials.
8.8

NIVELL SONOR I VIBRACIONS.

En les condicions de servei no s’apreciaran vibracions ni oscil·lacions de les cares dels
conductes.
El nivell sonor no sobrepassarà els nivells exigits en les condicions del present projecte.
8.9
8.9.1

AÏLLAMENTS.
CANONADES D’AIGUA CALENTA DE CALEFACCIÓ.

Per a diàmetres nominals (DN) de canonada iguals o inferiors a 80 mm. S’utilitzaran
coquetes ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un grossor nominal de paret de 3/4", equivalent a 19
mm.
Per a diàmetres nominals (DN) de canonada superiors a 80 mm. S’utilitzaran planxes
ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un grossor nominal de paret de 3/4", equivalent a 19 mm.
En ambdós casos es disposaran amb juntes alternades, perfectament adherides i
segellades amb adhesius ARMSTRONG.
S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades d’aigua calenta de calefacció. Únicament es
deixaran sense aïllar aquells trams en què la distància entre dos elements no aïllats sigui
inferior a dues vegades el diàmetre nominal de la canonada.
L’aïllament es col·locarà després de tractar la superfície exterior de la canonada tal com
es prescriu en l’apartat "Protecció" i una vegada efectuades les proves de pressió.
L’aïllament s’interromprà en aconseguir vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant
l’espai necessari per al desmuntatge i extracció dels cargols.
8.9.2

CANONADES ENTERRADES.

Totes les canonades que circulen enterrades, ja sigui directament al terreny, en rases i
recobertes o no amb arena, rebran dues mans de pintura bituminosa i un recobriment exterior
amb tela asfàltica solapada i soldada al foc formant cambra estanca.

3. PLEC DE CONDICIONS
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 99 DE 131

engineering

Aquest tractament ho rebran després de tractar la superfície exterior de la canonada tal
com es prescriu en l’apartat "Protecció" i una vegada efectuades les proves de
Pressió.
8.9.3

CANONADES DEL CIRCUIT DE REFRIGERACIÓ
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Per l’aïllament s’utilitzaran coquetes ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un gruix segons les
taules del RITE IT 1.2.4.2.1aïllament tèrmic de xarxes de canonades
En ambdós casos es disposaran amb juntes alternades, perfectament adherides i
segellades amb adhesius ARMSTRONG, formant una barrera cortavapor exterior absolutament
estanca.
S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades d’aigua refrigerada. Únicament es deixaren
sense aïllar aquells trams en què la distància entre dos elements no aïllats sigui inferior
A dues vegades el diàmetre nominal de la canonada.
L’aïllament es col·locarà després de tractar la superfície exterior de la canonada tal com
es prescriu en l’apartat "Protecció" i una vegada efectuades les proves de pressió.
L’aïllament s’interromprà en aconseguir vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant
l’espai necessari per al desmuntatge i extracció dels cargols.
8.9.4

COL·LECTORS D’AIGUA CALENTA DE CALEFACCIÓ

Per l’aïllament s’utilitzaran planxes ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un gruix segons les
taules del RITE IT 1.2.4.2.1aïllament tèrmic de xarxes de canonades
La planxa es disposarà amb les juntes alterades, adherides perfectament i segellades
amb adhesius ARMSTRONG.
Els fons s’aïllaran amb planxes prèviament tallades en forma de gallons de taronja.
Les plaques d’identificació, característiques, timbratge i controls es muntaran sobre
l’aïllament acabat, fixades a un suport metàl·lic prèviament soldat al cos de l’element.
8.9.5

COL·LECTORS D’AIGUA REFRIGERADA.

Per l’aïllament s’utilitzaran planxes ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un gruix segons les
taules del RITE IT 1.2.4.2.1aïllament tèrmic de xarxes de canonades
La planxa es disposarà amb les juntes alterades, adherides perfectament i segellades
amb adhesius ARMSTRONG, formant una barrera cortavapor absolutament estanca.
Els fons s’aïllaran amb planxes prèviament tallades en forma de gallons de taronja.
Les plaques d’identificació, característiques, timbratge i controls es muntaran sobre
l’aïllament acabat, fixades a un suport metàl·lic prèviament soldat al cos de l’element.
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8.9.6

CONDUCTES.

Els trams en què sigui necessari s’aïllaran amb feltre IBR-Aluminio (Vitro-fib-tel) de 40
mm. De grossor, segellat i encintat en totes les seves unions amb cinta adhesiva d’alumini d’un
ample mínim de 50 mm. A fi de formar una correcta barrera cortavapor.
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Estarà subjecte amb tela metàl·lica i fleix metàl·lic, ambdós galvanitzats exteriorment i
amb protecció es recobrirà amb planxa d’alumini brillant 3S (DIN al-mn) de 0è6 mm. De
grossor.
La planxa es mecanitzarà a peu d’obra, muntant-se amb les juntes longitudinals
solapades un mínim de 40 mm. I refermant-les amb caragols autoroscants d’alumini o acer
inoxidable a raó de 5 unitats per metre lineal de junta.
Les corbes s’aïllaran de forma semblant, recobrint-se amb segments de Xapa prèviament
traçats.
En aquells conductes en què la unió sigui per marc d’angle, s’efectuarà un farciment previ
amb manta aïllant de grossor corresponent al costat dels marcs; amb la finalitat de permetre el
muntatge posterior de l’aïllament de forma contínua, sempre que no s’especifiqui un altre tipus
concret d’aïllament en l’estat de mesuraments.
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9

NORMES D’EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA.

9.1

NORMES TÈCNIQUES GENERALS

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d’ajustar-se a les normes oficials
d’àmbit nacional o local d’obligat compliment.
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En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial i mentre la
Direcció Tècnica no especifiqui el contrari, l'industrial adjudicatari haurà d’ajustar-se a la
normativa DIN.
Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional
de la instal·lació siguin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o
complementades les ja existents de forma tal que afectaren totalment o parcialment a la
instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al
compliment de les mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta
prengui les mesures que cregui oportunes.
Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i
recomanacions:
- Normes Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge".
- Norma Bàsica per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua.
9.2
9.2.1

CANONADES DE POLIPROPILÈ
CORBES I CANVIS DE DIRECCIÓ.

Para la realització de corbes, bifurcacions, derivacions y canvis de direcció se utilitzarà
peces de polipropilè de les mateixes característiques de qualitat i dimensions que les
especificades respecte a les canonades.
9.2.2

PROVES

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima d'1,5 vegades la pressió
nominal (PN) amb un mínim de 15 kg/cm2.
La durada mínima de les proves serà de 5 hores, no havent d'apreciar-se durant aqueix
temps la més mínima fuga.
Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció o
calorifugat de la xarxa de canonades.
En els casos en què, intercalats a la xarxa de canonades, existiren elements la pressió de
la qual prova sigui menor a la xarxa de canonades, la prova de pressió d’aquesta es realitzarà
per trams, aïllant o desmuntant els elements esmentats.
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Posteriorment es realitzarà una nova sessió de proves a la màxima pressió d’assaig
admesa pels elements que siguin desmuntats o aïllats.
No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en tant no
existeixi per escrit la conformitat de la Direcció Tècnica.
9.2.3

AÏLLAMENT.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Per l’aigua freda sanitària S’utilitzaran coquetes tipus ARMAFLEX per evitar
condensacions.
Es disposaran amb juntes alternades, perfectament adherides i segellades amb adhesius,
formant barrera cortavapor exterior i absolutament estanca.
S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades de lampisteria. Únicament es deixaran
d’aïllar aquells trams en què la distància entre dos elements no aïllats sigui inferior a dues
vegades el diàmetre nominal de la canonada.
L’aïllament es col·locarà després de tractar la superfície exterior de la xarxa tal com
prescriu l’apartat "Protecció" i una vegada efectuades les proves de pressió.
L’aïllament s’interromprà a les vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant l’espai
necessari per al desmuntatge i extracció dels caragols.
9.2.4

DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES.

S’intercalaran tants jocs de dilatadors de pulmó de la PN de servei i unions per brides
com siguin necessaris per a permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes
suporten o transmeten esforços excessius a la resta d’elements de la instal·lació o construcció.
S’intercalaran tants jocs d’antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com
siguin necessaris per a aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de
canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal·lació o construcció.
Encara que la relació de materials no es trobi expressament indicada, el seu import es
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.
9.2.5

SUPORTS I SUSPENSIONS.

Tots els elements suspensores hauran de suportar les canonades plenes del fluid que
transporten amb un factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que existeixin
moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb altres instal·lacions.
Els suports es distanciaran els valors següents:
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SUPORTS
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TUB DN

TIPUS

MATERIAL

DISTÀNCIA MÀXIMA
TRAM
HORITZONTAL

TRAM VERTICAL

15

ABRAÇADORA O
PINÇA (1)

POLIPROPILÈ

1

1,5

15-25

ABRAÇADORA O
PINÇA (1)

POLIPROPILÈ

1,5

2

25-40

ABRAÇADORA

POLIPROPILÈ

2,5

3

Qualsevol tipus de suport, necessari en tota instal·lació, inclourà palometes, brides,
roglassos, angulars, o qualsevol element necessari per a completar la subjecció o suspensió.
L'instal·lador s’abstindrà totalment de subjectar els suports o penjadors en el formigó
pretesat, cels rasos, canonades d’obra, instal·lació, conductes, etc., sempre que no compte
amb l’aprovació explícita de la Direcció Tècnica.
9.2.6

PASSAMURS.

En els passos de forjats, murs, barandats i en general, qualsevol element constructiu, es
col·locaran passatubs al bany de diàmetre suficient per a contenir la canonada i coquetes. El
conjunt contratub i coqueta haurà de sobreeixir 100 mm. a un costat i a l’altre de l’element
travessat.
Es disposarà a cada costat del forjat, mur o barandat travessat el corresponent floró
tapajuntes, preferentment del mateix material.
9.2.7

MUNTATGE.

El muntatge haurà de realitzar-se per personal especialitzat que tindrà atenció tant de
l’aspecte funcional com de l’estètica segons la correcta pràctica de l’ofici.
La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells
d’indicació o regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser
possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol part.
La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l’acceptació del muntatge.
Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació, fins i tot per a efectuar
proves, haurà de procedir-se a un buidatge i neteja de la xarxa de canonades afectada, a fi de
retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagueren pogut quedar durant el muntatge
(raspadures, restes de soldadura, etc.).
Per a això es desmuntaran aquells elements o accessoris que pogueren retenir. Es
prendran especials precaucions en el cas d’elements mòbils (bombes, vàlvules motoritzades,
etc.), protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les quals seran retirades
una vegada realitzada la neteja.
3. PLEC DE CONDICIONS
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 104 DE 131

engineering

Si es produeix qualsevol avaria, fins i tot transcorregut el període de garantia, per alguna
de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l’element deteriorat serà a
càrrec de la Signatura Adjudicatària.
Per a evitar la introducció d’elements estranys en la xarxa de canonades, finalitzada la
jornada de treball hauran d'obturar-se convenientment els extrems que estiguin oberts.
Si la interrupció dels treballs haguera de superar els tres dies, aquesta obturació haurà de
realitzar-se de la forma següent:
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a.- En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. Mitjançant
tap forjat roscat.
b.- Als trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. Mitjançant
brida de coll soldada i contrabrida cega.
Tot l’estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà de fer-se amb una pendent mínima
de 5 per mil.
La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses
d’aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i
permetent el drenatge total de tots els circuits.
El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de la direcció
tècnica, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar alineats per la seva banda
superior una vegada realitzat el calorifugat i que les pintes verticals han de quedar alineats a
eix.
Els estesos de canonades, mentre no s’especifiqui el contrari es disposaran paral·lels o
perpendiculars entre si i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals per on
discorren.
Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetrà una
separació mínima de tres centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, grups electre bomba i
en general qualsevol element muntat en canonades contigües.
Totes les connexions a la canonada de polipropilè quan aquesta està encastada en
barandats verticals, a aparells i/o aixetes, es realitzarà mitjançant el corresponent element
d’enllaç que permeti la correcta manipulació i/o substitució de l’equip connectat.
9.2.8

DESAIRES.

Seran de tipus manual, construïts mitjançant T forjada de boques iguals del mateix
diàmetre exterior i interior que la canonada en què vaja muntada, soldada a límit de la mateixa.
A la boca lateral que haurà de quedar perfectament horitzontal se li soldarà un tram de
canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. I no inferior al DN de la canonada i de
longitud 1,5 vegades el seu diàmetre.
La part superior s’obturarà amb un fons forjat soldat a límit, proveït al seu centre d’un
ràcord soldat de 10 mm. De diàmetre nominal.
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Quant als materials, dimensions, característiques i soldadures d’aquests elements, se
seguiran les normes indicades en l’apartat corresponent cridat "Canonades".
9.2.9

DESAIRES AUTOMÀTICS.

S’implantaran situant un eliminador automàtic d’aire de les característiques que s'indiqui
en la relació de materials sobre una botella de separació.
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Aquesta botella es construirà mitjançant T forjada de boques iguals del mateix diàmetre
exterior i interior que la canonada en què vaja muntada.
La unió de l'esmentada T serà per soldadura a límit en el cas de canonada negra i
roscada (DN iguals o inferiors a 50 mm.), o mitjançant brides (DN iguals o superiors a 65 mm.),
en el cas de canonada galvanitzada.
A la boca lateral de la T, que haurà de quedar totalment horitzontal, se li unirà (seguint les
normes d’unió indicades) un tram de canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. I no
inferior al DN de la canonada, de longitud 1,5 vegades el seu diàmetre.
La part superior s’obturarà amb un fons forjat soldat a límit i proveït al seu centre d’un
ràcord soldat del mateix diàmetre nominal que el de la connexió de l'eliminador proveït en cada
cas.
Sobre aquesta connexió de desaire s’instal·larà l'eliminador automàtic d’aire intercalant
una vàlvula de comporta per a revisió i substitució.
La canonada de descàrrega es conduirà fins al punt previst sense realitzar sifons que
pogueren retenir l’aigua que eventualment pugui eliminar-se.
En general, i pel que fa a materials, dimensions, característiques, soldadures i unions, se
seguiran les normes indicades en l’apartat corresponent a "Canonades".
9.3
9.3.1

APARELLS SANITARIS.
CONDICIONS GENERALS.

Tots els aparells sanitaris seran del material i de la marca especificada en el pressupost,
completament nous i lliures de defectes, amb garantia d’exigir les especificacions de duresa,
absorció, quartament i resistència als àcids.
Aniran equipats amb aixetes i valvuleria que s’indiqui en pressupost, completament noves
i lliures de defectes, tant al seu interior com a l’exterior, amb garantia d’exigir les
especificacions d’estanqueïtat, durabilitat, gasto i sorolls segons la categoria de l’edifici.
S’instal·laran d’acord amb les instruccions que els subministradors adjunten amb els
aparells.
Cada aparell serà assajat per a assegurar un bon funcionament, com la maniobra
d'aixetes i sistemes de buidatge, que serà fàcil i sense defectes, eficàcia de les cisternes,
mecanismes dels inodors, ompliment i buidatge d’aparells satisfactori, i eliminació de sorolls i
vibracions a la pressió de servei.
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En els preus dels aparells s’entendran inclosos tots aquells elements necessaris per a
tals aparells, encara que no es troben definits específicament. És a dir, que els preus
correspondran a aparells complets i totalment acabats, amb tots els seus accessoris.
La intercomunicació en els aparells, entre la xarxa d’aigües netes i la d’aigües usades, no
haurà de ser possible, per la qual cosa la distribució d’aigua als mateixos haurà d’efectuar-se
sempre per la part superior.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Els sobreeixidors dels aparells sanitaris estaran units al desaigua abans del sifó
corresponent i seran capaços d’impedir el sobreïx de l’aigua tenint el desaigua tancat i almenys
un aixeta oberta amb un cabal de 0,15 lts/seg.
Tots els taps d’accionament no mecànics hauran d’anar proveïts del seu corresponent
cadeneta de material inoxidable amb una forma apropiada per a no es produeixin nusos durant
el servei. Aquestes cadenes resistiran una força de tracció de 5 kg.
La pèrdua d’aigua dels taps no podrà ser superior a 0,15 l/min. Els desaigües de tots els
aparells sanitaris que no tinguin el sifó incorporat hauran de portar una creu de metall
inoxidable que impedeixi el pas de sòlids capaços d’obturar-ho (el diàmetre de la vareta que
constitueixi la creu ha de ser de l’ordre de 2 mm. Aquesta creu quedarà a uns 2 cm de la
superfície de la vàlvula de desaigua.
9.3.2

DEFECTES DELS APARELLS SANITARIS
Poden afectar la col·locació, la utilització, la higiene i l’aspecte.

Els defectes que perjudiquen la col·locació són la inclinació o fletxa de la superfície de
suport o falta de rectitud de les arestes d’entroncament dels revestiments. No ha de
sobrepassar un 6%.
Defectes referents a la utilització són el buidatge incomplet. No està permès.
Defectes que afecten la higiene. Només es considerarà quan es produeixin en una
superfície mullada o vista.
El corriment de l’esmalt s’admetrà quan no sigui visible a distància d’un metre o més. Els
grans de foc hauran de ser menors de 2 mm. El crespament de la superfície de l’esmalt haurà
de ser molt feble i les taques de color no s’admetran.
Es podran admetre aparells amb 2 defectes de col·locació o d’higiene més 2 d’aspecte.
9.3.3

CLASSIFICACIÓ DELS APARELLS SANITARIS PER LA SEVA UTILITZACIÓ.

Lavabos. Es col·locaran amb cartells metàl·lics, i la part superior de la cubeta haurà de
quedar a 80 cm. Del paviment. El tipus de característiques particulars del lavabo a emprar
s’indiquen a banda.
Abocadors. Hauran de portar una reixeta abatible de metall. El diàmetre del tub de
desaigua no ha de ser inferior a 8 cm. El tipus i característiques del desaigua emprat en cada
cas s’indiquen a banda.

3. PLEC DE CONDICIONS
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 107 DE 131

engineering

Urinaris. Estaran fets d’una sola peça. El llavat es farà mitjançant fluxor de descàrrega. El
tipus i característiques de l'urinari que s'utilitza s'especificaren en el punt corresponent de l’estat
de mesuraments.
9.3.4

AIXETES SANITÀRIES.
Correspondrà al director de l'Obra decidir en cada cas el model que s’haurà d’instal·lar.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Totes aixetes ha de subministrar-se amb els accessoris necessaris per a la seva
instal·lació, ja sigui fixada al mur o a un aparell sanitari.
Les aixetes han de deixar passar l’aigua lliurement quan estigui totalment oberta, sense
que es produeixin estrangulacions de la vena líquida procedent de la canonada.
Hauran de provocar la menor pèrdua de càrrega possible, han d’estar ben adaptades a la
pressió i ser de fàcil manteniment.
Es compondran de peces ben ajustades sense joc entre elles.
Hauran de ser estanques a pressió de prova de 15 kg/cm2. I per la de servei de 4
kg/cm2.
El seu funcionament no haurà de produir cap soroll molest ni cap vibració.
Les velocitats d’eixida seran inferiors a 2 m/s.
No es permetrà la utilització d'aixetes amb maneta de porcellana o qualsevol material
fràgil.
Es prescriu que l’alimentació de d’aixetes sigui a través de claus de bloqueig i ajust a fi de
permetre el desmuntatge de qualsevulla aixetes sense interrompre el servei a altres aparells
sanitaris i al mateix temps ajustar el gasto màxim.
9.4
9.4.1

XARXA D’EVACUACIÓ INTERIOR (COL·LECTORS D’APARELLS SANITARIS)
TUBS DE PVC
Fins a la connexió del muntant, les evacuacions interiors seran fetes amb canonada de

PVC.
Serà sempre canonada homologada conforme a la Norma norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0.
Els  són els indicats en els plans.
Les juntes cuidades amb cua especial.
Els suports totalment galvanitzats en calent.
Els tancs de fixació de tipus HILTI o semblant.
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No s’admet cap goteig o fuga.
Els passos de canonada per coberta seran amb passatubs o baines.
La càrrega de retorn a tracció serà 4 Kg/cm2.
9.4.2

BAIXANTS GENERALS.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Realitzats amb tubs de fosa metàl·lica.
Pressió de prova 16 Kg/cm2.
Juntes de pressió de seguretat 16 Kg/cm2.
Control de  emprats i pendents executats, no admetent-se pendents inferiors a les
prescrites en càlculs.
No s’admetran passos de forjat ni baina o contratub.
Suports en col·lectors a distància reglamentària, no admetent-se pendents i deformacions
canonada.
Baixades de velocitat cada 4-5 plantes mitjançant ocupació de colzes de 45è.
L’entrega directa de WC a mitjançant Tes a 45è, no admetent-se angles superiors.
Les peces de connexió a WC tipus especial PONT A MOUSSÀS, quan es combina PVC i
fosa, serà a través de peça especial de conversió PONT A MOUSSÀS.
Els sifons pluvials en terrassa, seran antigel.
Els colzes d’impacte seran assegurats per peça especial que impedeix moviment.
Les proves es faran amb connexió mànega d’incendis durant 1 hora per a garantir
estanquitat.
Les columnes fecals tindran ventilació en planta superior.
En col·lectors les entregues verticals es faran mitjançant Tes amb capçal registrable.
Cada 10 m. De col·lector s’efectuarà un bisell de registre i neteja.
L’entrega a col·lectors Servei Municipal, s’efectuarà segons Normativa de tal servei.
Per a tubs polipropilè, mateixa Norma i a més les UNEIX 53114, 53020, 53118 I 53196.
9.5
9.5.1

PROVES I ASSAJOS DE LA INSTAL·LACIÓ.
GENERALS.
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L'instal·lador, una vegada acabats els treballs garantirà davall aquest contracte, que tots
els sistemes estan preparats per a una operació mecànica perfecta d’acord amb tots els termes
legals i restriccions, i de conformitat amb la millor pràctica.
Aquelles instal·lacions, proves i assajos d’instal·lacions legalitzades pel Ministeri
d’indústria o un altre organisme oficial, es faran segons les dites normes.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a
proves i posada en marxa, l'instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les
especificacions, a provar, posar en marxa i deixar en perfecte estat de funcionament tots els
sistemes i accessoris requerits davall el contracte d’instal·lacions de lampisteria.
L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d’aquest projecte i hauran de
ser aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. Les canonades que hagin d’anar
encastades, subterrànies o baix cel ras, s’assajaran abans que queden ocultes. L'instal·lador
subministrarà l’equip i aparells necessaris per als assajos.
Es realitzaran els següents assajos generals:
- Examen visual del seu aspecte.
- Comprovació de dimensions, grossors i rectitud.
- Proves d’estanqueïtat.
- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior.
9.5.2

DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA.
Definides anteriorment en cada tipologia de conducte.

9.5.3

DE XARXA D’EVACUACIÓ.

Els assajos de la xarxa d’evacuació es realitzaran immediatament després de col·locades
totes les canonades i abans de rematar els murs, sostres i terres per on hagin d’anar
encastades aquestes canonades.
Hauran de patir, almenys, una de les proves següents:
- D’aigua.
- D’aire.
- A les olors.
- Al fum.
Prova d’aigua.
Es realitzarà omplint d’aigua tota la canonada de descàrrega i ventilació, comprovant que
el nivell es manté constant.
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Per a efectuar l’assaig es taparan prèviament totes les boques i obertures dels tubs.
La pressió a què ha d’estar l’aigua no ha de ser inferior a 5 m.C.A. Ni superior als 15
m.C.A.
Si la xarxa és molt extensa convé anar provant-la per trams durant la seva execució,
sense que aquestes excloguin la necessitat d’efectuar la prova completa de tota la xarxa.
Prova d'Aire.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es tancaran totes les boques i s’introduirà aire a una pressió equivalent a 3 o 4 m.C.A. Un
manòmetre introduït en un tub de la xarxa assenyalarà si hi ha alguna pèrdua.
Quan s'acusi alguna fuga i no es vegi fàcilment es fregarà amb aigua i sabó a les zones
on se sospiti pugui estar la dita fuga.
Durant la prova, els sifons hauran d’estar buits i obturats.
Prova d’olors.
S’usarà oli de menta o un altre que produeixi un olor forta. Durant la prova tots els orificis
han d’estar hermèticament tancats.
En la base de la columna en què es realitzi l’assaig es buidaran 30 gr. D’oli de menta i 4 o
5 litres d’aigua bullint per cada 10 m. De longitud de la columna.
L’extrem superior de la columna es deixa oberta i es tanca hermèticament immediatament
després de percebre l’olor.
Durant la prova, els sifons hauran d’estar buits i obturats.
Prova de fum.
Es farà col·locant en la base de la columna oli mineral i cremant-ho, quan el fum que es
produeixi arribi a l’extrem superior de la columna es tapa aquest. Si hi ha alguna fuga, l’olor i el
fum acusaran la zona on es produeix la dita pèrdua.
És aconsellable per a aquesta prova emprar una màquina productora de fum i omplir la
xarxa de fum a una pressió de 3 a 4 m.C.A. Si no hi ha fugues de fum i els tancaments
hidràulics dels sifons no cedeixen durant 15 minuts, fet que es nota per les fluctuacions de la
pressió de la màquina, s’admet que la xarxa és impermeable al pas d’aire i gasos.
9.5.4

D’APARELLS SANITARIS.

Per a aquests assajos se seguiran els descrits en les recomanacions de lampisteria i
sanejament de d’institut Eduardo Torroja de la Construcció i Ciment.
Assajos generals.
Cada aparell s’assajarà separadament per a assegurar el seu bon funcionament.
Ceràmica sanitària.
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Es faran assajos de resistència a variacions de temperatura, duresa de l’esmalt, de
continuïtat a la capa d’esmalt, d’absorció i de resistència als àcids.
Assajos de la porcellana.
Es faran assajos de duresa, absorció, quartaments i resistència als àcids.
Aixetes Sanitària.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Se sotmetrà a assajos d’estanqueïtat, durabilitat, gasto i sorolls.
9.5.5

MUNTATGE.
Aquesta prova té com a objecte posar en evidència els possibles errors de muntatge.

Després que s’hagin col·locat tots els aparells i s’hagin efectuat totes les connexions,
s’assajarà el sistema complet de desaigua, ventilació i sistemes d’aigua.
Si els assajos o inspeccions posen de manifest defectes de materials o treballs
defectuosos, es desmuntaran i reemplaçaran, repetint-se després els assajos.
Les reparacions de canonades i accessoris es faran sempre amb materials nous.
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10

NORMES D’EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT.

10.1 NORMES TÈCNIQUES GENERALS.
La instal·lació de sanejament es realitzarà, d’acord amb la vigent norma tecnològica de
l’edificació NTE.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es tindrà en compte, a més, els documents següents:
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de març i Ordre
de 9 de març de 1971 per la qual s’aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
treball.
Norma UNEIX-EN 877:2000. Tubs i accessoris de fosa grisa per a evacuació d’aigües
pluvials i residuals. Unions mitjançant extrems llisos sense endolls.
Normes UNEIX d’obligat compliment.
Altres normes UNEIX relatives a instal·lacions de sanejament.
Normes de la companyia subministradora.
Directives comunitàries CE.
És competència de l'Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les
xarxes de desaigües, d’acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats
previstes en els Documents de Projecte.
El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. Les canonades no hauran
d’enterrar-se, ni ocultar-se, fins a haver estat inspeccionades, provades i aprovat el
corresponent certificat de proves per la Direcció d'Obra.
Així mateix, els tubs es tendiran i muntaran en sentit ascendent amb els pendents i
alineacions indicades en els plans o si no n’hi ha per la Direcció Facultativa de l'Obra.
L’execució es controlarà per mitjà d’inspeccions periòdiques ben sovint d’una cada 100
ml.
La valoració dels resultats de les inspeccions d’execució es realitzarà segons el criteri de
la Direcció d'Obra, qui rebutjarà la part d’obra que es consideri com defectuosa. Totes les
xarxes de canonades seran de polipropilè, a excepció de què s’indiquen en els Documents de
Projecte.
10.2 CANONADES.
Les canonades seran de polipropilè, circulars i amb limitacions i toleràncies segons
normativa.
Les xarxes destinades a desaigües, baixants fecals, pluvials i mixtes, seran llises per
ambdós extrems (sense encolar) i hauran de complir amb normativa UNEIX 53114.
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Les canonades que s’utilitzen en canalitzacions subterrànies, enterrades o no
(col·lectors i xarxes de sanejament), hauran de reunir tots els condicionants exigits en la
normativa vigent per a aquest tipus d’instal·lacions (UNEIX - 53.332-81). La grossària mínim
per a les canonades de desaigua i baixant fecals o mixtes serà de 3,2 mm., sigui quin sigui el
seu diàmetre nominal.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En totes les canonades que passen a través de forjats, murs o soleres, s’haurà d’instal·lar
prèviament un passatub.
Totes les desviacions o canvis de direcció es realitzaran utilitzant accessoris tipus. En cap
cas, es manipularà, ni corbarà el tub. En cap cas, es podran muntar canonades amb
contrapendent o horitzontals (pendent zero).
La subjecció de les canonades s’haurà de realitzar mitjançant abraçadores de ferro
galvanitzat (diàmetres grans) o polipropilè (diàmetres xicotets). En cap cas, seran abraçadores
del tipus estrenyi.
Les canonades es tallaran únicament amb les ferramentes adequades i normalitzades.
Després de cada tall s’hauran d’eliminar les rebaves, tant interiors, com exteriors, mitjançant
escatat. Tots els talls s’hauran de realitzar perpendiculars a l’eix de la canonada. Les
dimensions de tots els tubs seran, com a mínim, les reflectides en els Documents de Projecte.
Les seccions dels baixants es mantindran constants en tot el seu recorregut, mantenint la
seva verticalitat i alineació i no permetent-se, en cap cas, inclinacions superiors a 2n amb
relació a la vertical.
Totes les baixants fecals i mixtes disposaran, almenys, de ventilació primària, consistent
a prolongar la vertical, superant la coberta de l’edifici en 0,5 m. per a cobertes no transitables i
en 2 m. Mínim per a cobertes transitables o amb possibilitat de transmissió d’olors a l'interior de
l’edifici, per qualsevol de les instal·lacions annexes projectades. En tot cas, portaran accessori
que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre impermeabilitat i canonada. Tota la
canonada al seu extrem portarà terminal de ventilació per a d’impediment d’entrada d’aigua i la
resta d’objectes aliens a la instal·lació. Per a les baixants mixtes s’instal·larà la corresponent
caldereta (sifònica), cohesionada en paral·lel amb la baixants i totalment estanca.
Sempre que s’instal·li columna de ventilació paral·lela a la xarxa general de baixants fecal
o mixta, la interconnexió entre ambdues es realitza amb accessoris estàndard i de tal forma
que estigui realitzada la dita interconnexió en el sentit invers al flux de les aigües.
Totes les aigües de recollides en coberta i garatges hauran de realitzar-se a través dels
corresponents albellons del tipus sifònic de polipropilè exempt de plastificades. L’estanquitat
entre l’impermeabilitzant i l'albelló es realitzarà mitjançant estrenyi del tipus mecànic.
L'impermeabilitzant es protegirà amb una brida de material plàstic.
Les unions entre canonada i accessoris es realitzaran mitjançant soldadura en un dels
seus extrems i junta lliscant en l’altre, muntant-se la canonada a mitja carrera de la copa, a fi de
poder absorbir les dilatacions o contraccions que es produeixin. S’hauran de crear punts fixos
en tots els accessoris del baixant. Així mateix, la unió de cada baixant al col·lector horitzontal
general es realitzarà mitjançant accessori proveït de junta lliscant i sempre amb accessori de
registre del tipus roscat. S’instal·laran registres cada 15 m. Màxim de trams horitzontals. A
més, s’instal·laran dilatadors en trams llargs.
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En tota la canonada en què la generatriu queda a més de 25 cm. Del forjat que la
sustenta, els punts fixos d'ancoratge s’hauran de realitzar mitjançant cadiretes o trapezis de
fixació, per mitjà de tibant ancorats al forjat en els dos sentits, a fi d’evitar possibles
desplaçaments per bombament del suport.
Es crearan punts fixos en tots els accessoris dels baixants, situant la corresponent
abraçadora a l’allotjament previst en l’accessori para tal fi, i rebent les mateixes als elements
estructurals.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

10.3 DESAIGÜES INTERIORS.
En cap cas, s’empraran canonades de diàmetre menor a 32 mm. I la grossària mínim
d’aquestes haurà de ser de 3,2 mm.
La canonada, d’anar penjada la instal·lació, se suportarà mitjançant abraçadores de
polipropilè amb varetes rebudes al forjat immediat superior. En tots els casos, tant instal·lacions
penjades com no, es col·locaran els absorbidors de dilatació necessaris (anells adaptadors),
proveint-se els punts fixos precisos per a poder contrarestar les dites dilatacions.
Cada nucli humit anirà dotat del seu corresponent tancament hidràulic per bot sifònic
(excepte en cuines) o individual per aparell. En cap cas, es permetrà instal·lar dues o més
tancaments hidràulics en sèrie.
Als bots sifònics que recullen desaigües d’urinaris no es podrà, en cap cas, connectar
desaigües procedents d’un altre aparell sanitari. Les tapes corresponents a tots els bots
sifònics disposaran de tancament hermètic (estanc a l’aire i a l’aigua).
L’altura dels tancaments hidràulics en tots els sifons o bots sifònics, en cap cas, seran
inferiors a 50 mm. I no superiors a 70 mm. Tots els tancaments hidràulics hauran de ser
registrables i el seu accés i inspecció es realitzarà des del propi bany, neteja o cuina. En cap
concepte, tals tancaments hidràulics, quedaran tapats o ocults per barandats, forjats, etc. Que
dificulten o impossibiliten el seu accés i manteniment.
Tots els sifons individuals dels aparells sanitaris hauran de ser del tipus desmuntable i
amb registre.
10.4 CANONADES ENTERRADES.
Abans d'abaixar els tubs a les rases s’hauran d’examinar aquests i s’apartaran els que
presenten deterioraments.
Una vegada els tubs en els fons de la rasa, s’hauran d’examinar novament per a
assegurar-se que al seu interior estiguin lliures de terra, pedres, útils de treball, etc. I es
realitzarà el seu centrat i perfecta alineació. Una vegada aconseguit, es procedirà a calçar-los i
recolzar-los amb material de farcit per a impedir el seu moviment.
Cada tub haurà de centrar-se perfectament amb l'adjacent. En el cas de tenir que
reajustar-se algun tram, haurà d'alçar-se el farciment i preparar-ho com per a la seva primera
col·locació. Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua. Per a això, el millor serà
muntar-los sempre en sentit ascendent, assegurant el desaigua en els punts baixos.
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La unió de la canonada a la corresponent arqueta, es realitzarà sempre mitjançant un
maneguí lliscant, arenat prèviament i rebut a l'arqueta. Aquest arenat permet ser rebut amb
morter de ciment a l'arqueta, amb la qual cosa es garanteix la unió estanca. A l'arqueta que la
seva fabricació és de formigó, el pas de canonada de polipropilè pel buit deixat per a tal fi a
l'arqueta, portarà dos cordons estancs del tipus GORETEX, VOLCLAY o semblant.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En les xarxes de sanejament enterrades sense arquetes, en les que aquestes són
substituïdes per interconnexió mitjançant accessoris estàndard, es muntaran els registres a
cota de sòl acabat i amb tapa estanca d’acer inoxidable. Es preveuran registres en totes les
arrancades de xarxa, així com en tots els canvis direccionals. En els trams rectes s’instal·laran
registres cada 15 m. com a màxim.
En tots els casos, les xarxes de sanejament enterrades, es muntaran sobre un llit d'arena
llavada, de 15 cm. D’altura com a mínim. De ser necessàries les abraçadores s'emplaçaran
exactament igual que si la xarxa fora aèria, deixant aquestes per a ser rebudes a la llosa de
formigó que conforma la solera.
Els pendents d’aigües pluvials i fecals seran mínim de l'1% i les d’aigües de neteja,
exclusivament, seran mínim del 0,5%.
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11

NORMES D’EXECUCIÓ INSTALACIO DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D’ INCENDIS.

11.1 NORMES TÈCNIQUES GENERALS.
Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d’ajustar-se a les normes oficials
d’àmbit nacional o local d’obligat compliment.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En aquells casos en què no hi havia contradicció amb la normativa oficial, amb les
Normes Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifica
el Contrari, l'industrial adjudicatari haurà d’ajustar-se a la normativa DIN.
Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional
de la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o
complementades les ja existents de forma tal que afectaren totalment o parcialment a la
instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al
compliment de les mateixes, comunicant-t’ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta
prengui les mesures que cregui oportunes.
Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i
recomanacions:
- Normes Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge".
- Norma Bàsica de l’edificació NBE-CPI-92, condicions de protecció contra incendis
dels edificis.
- Ordenances sobre normes constructives per a la prevenció d’incendis, normes
complementàries de l’ajuntament de Barcelona.
CANONADES GALVANITZADES.
Material i Dimensionat
Per a diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 50 mm. I a més en tots aquells casos
particulars en què la canonada ha de roscar-se, s’utilitzarà preceptivament canonada d’acer
sense soldadura classe galvanitzada norma DIN 2440/61.
Per a diàmetres nominals (DN) iguals o superiors a 65 mm. S’utilitzarà preceptivament
canonada d’acer sense soldadura, galvanitzada, norma DIN 2448/61.
En aquells casos en què, a causa de les especials sol·licitacions, o a la responsabilitat de
funcionament, s’han de prendre especials precaucions a criteri de la Direcció Tècnica,
s’utilitzarà preceptivament canonada d’acer sense soldadura, classe galvanitzada, norma DIN
2440/61 sigui quin sigui el diàmetre nominal.
En tots els casos, el material de fabricació serà acer ST 35, segons denominació DIN
17006, complint estrictament les condicions tècniques de qualitat, assajos, composició química,
dimensions i toleràncies indicades en la norma DIN 1629 (full 3).
La canonada les unions de la qual haguem de ser únicament mitjançant accessoris
roscats haurà de subministrar-ne en obra galvanitzada. Al contrari, la canonada les unions de la
qual (fins i tot parcialment) haguem de ser per soldadura, haurà de subministrar-ne en obra en
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classe negra i com a tal realitzar-se el muntatge, desmuntatge posterior, galvanitzat al bany
dels diferents trams i tornar a muntar-la.
No s’admetrà cap tipus de soldadura realitzada sobre parts prèviament galvanitzades. Es
prescriu com a norma general l’execució de soldadures sobre canonada negra i sent en tots els
casos el galvanitzat, posterior a la realització de tota soldadura o rescalfament de la canonada
per damunt dels 150 C.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El galvanitzat es realitzarà per immersió, mantenint sensiblement uniforme la temperatura
del bany i estant les superfícies a protegir prèviament decapades i lliures de tota traça d’òxid,
greix o brutícia.
A requeriment de la Direcció Tècnica, la signatura adjudicatària haurà de presentar
certificat del fabricant acreditatiu de què la canonada indicada correspon a les característiques
exigides. S’indicarà explícitament el núm. De comanda, la signatura compradora, la data i el
lloc d’entrega.
En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Tècnica pot en tot moment exigir la presa de
mostres en qualsevol part de la instal·lació o del material arreplegat i el seu assaig pels
organismes oficials o privats que estimin oportuns.
En el cas de demostrar l'informe de d’incompliment de les normes establides, les
despeses derivades dels assajos seran a càrrec exclusiu de la signatura adjudicatària i
igualment tots els derivats del desmuntatge de la instal·lació defectuosa i la seva correcta
execució, amb independència de les penalitzacions que sorgiren.
Unions.
Les unions entre els diferents trams de canonada i de la mateixa amb altres elements
(corbes, colzes, derivacions, etc.) es faran mitjançant accessoris forjats, roscats, galvanitzats al
bany, regularitzant els extrems de la canonada, mecanitzant la mateixa, raspallant i protegint
contra la corrosió la zona a roscar prèviament al muntatge, sempre que no s’indiqui
específicament unions per brides.
En el cas d’unions roscades amb elements que hagin de desmuntar-se ( valvuleria, etc.),
s’intercalaran a ambdós extrems enllaços forjats.
Totes les brides seran en general PN-16 a excepció del cas de connexió amb aquells
elements dels quals les pròpies brides pugui d’una PN superior. En aquest cas les brides a
muntar del costat de la canonada seran de la mateixa PN que les de l’element en qüestió.
Totes les brides a soldar a la canonada seran amb coll segons norma DIN 2632 per a PN10, DIN 2633 per a PN-16 i DIN 2634 per a PN-25 i del mateix diàmetre nominal de la
canonada.
Totes les brides cegues seran de dimensions segons norma DIN 2527, de la PN
corresponent i del mateix diàmetre nominal DN que la contrabrida a la que s’adapten.
L’enfilador, en el seu diàmetre, número i disposició s’ajustarà a la norma DIN de la brida.
Els cargols serà canviada i s’ajustarà en el seu diàmetre, longitud i característiques a la
norma DIN de la brida.
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La soldadura d’unió entre canonada i brida s’ajustarà a la norma DIN 2559.
Les juntes entre brides s’ajustaran a la norma DIN 2690 per als diàmetres nominals i PN
requerits.
11.1.1

CORBES I CANVIS DE DIRECCIÓ.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades de
diàmetres nominals iguals o inferiors a 50 mm. Podran utilitzar-ne peces forjades, roscades,
galvanitzades al bany, reunint les mateixes condicions quant a qualitat i dimensions que les
especificades per a les canonades, sempre que no s’indica específicament la unió per brides.
Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades de
diàmetres iguals o superiors a 65 mm. S’utilitzaran peces forjades que reuneixen les mateixes
condicions respecte a les canonades. La unió es realitzarà per soldadura sobre canonada
negra i galvanitzat al bany posterior del conjunt una vegada construït aquest.
Les dimensions dels conjunts així realitzats seguiran els mateixos criteris indicats en
l’apartat "unions", sent la unió entre els mateixos preceptivament per brides.
No s’admetrà el doblegat de canonades galvanitzades.
11.2 PROVES.
Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima d'1'5 vegades la pressió
nominal (PN) amb un mínim de 15 kg/cm2.
La durada mínima de les proves serà de 5 hores, no havent d’apreciar-ne durant aqueix
temps la més mínima fuga.
Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció o
calorifugat de la xarxa de canonades.
En els casos en què, intercalats a la xarxa de canonades, existiren elements la pressió de
la qual prova sigui menor a la xarxa de canonades, la prova de pressió d’aquesta es realitzarà
per trams, aïllant o desmuntant els elements esmentats.
Posteriorment es realitzarà una nova sessió de proves a la màxima pressió d’assaig
admesa pels elements que fossin desmuntats o aïllats.
No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en tant no hi
hagi per escrit la conformitat de la Direcció Tècnica.
11.3 PROTECCIÓ.
Amb independència del galvanitzat realitzat en correctes condicions i d’acord amb les
normes descrites amb anterioritat, en cada cas s’aplicarà el calorifugat o protecció que
expressament s’indica en la relació de materials.
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Es prestarà especial atenció a les xarxes de canonada mixtes acer galv.-acer negre i acer
galv.-coure, adoptant les mesures pertinents en cada cas per a evitar la corrosió galvànica.
Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques que hagueren de
prendre’s en cada cas particular, es mantindran els criteris següents:
a.- Els trams de canonada galvanitzada deuran precedir als trams de canonada de
coure segons el sentit de flux.
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b.- Els trams de canonada galvanitzada deuran precedir als trams de canonada negra
segons el sentit de flux.
c.- Els trams de canonada enterrada hauran d’aïllar-ne elèctricament del terreny.
d.- En els punts d’unió de canonades de qualitats diferentment i particularment en els
casos d’acer galvanitzat - coure, s’intercalaran maneguins no conductors de longitud suficient i
unions per brides. Aquests maneguins es calorifugarà exteriorment, evitant absolutament la
possible condensació a la superfície exterior dels mateixos.
En els trams de canonada que hagin d’engranar-ne, no s’admetrà el contacte directe
entre la superfície exterior de la canonada i els components de l’obra. Per tant haurà de
protegir-ne amb tela asfàltica soldada al foc, formant cambra estanca i permetent la lliure
dilatació del tub.
Les unions roscades hauran de protegir-ne amb especial atenció, raspallant i protegint
contra la corrosió la part mecanitzada. Els treballs de mecanitzat, protecció i unió s’efectuaran
en aquest ordre i sense deixar intervals de temps prolongats entre operacions.
En el cas de no indicar-ne expressament en la relació de materials, l'import de les
proteccions indicades es considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per
aquest concepte.
11.4 DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES.
S’intercalaran tants jocs de dilatadors de pulmó de la PN de servei i unions per brides
com pugui en necessaris per a permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes
suporten o transmeten esforços excessius a la resta d’elements de la instal·lació o construcció.
S’intercalaran tants jocs d’antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com
pugui necessaris per a aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de
canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal·lació o construcció.
Encara que la relació de materials no es troba expressament indicada, el seu import es
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.
11.5 SUPORTS I SUSPENSIONS.
Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany, els cargols i el
barnillatge canviats, a excepció de què s’indica que hagi de ser soldat en obra que es protegirà
amb dues mans de pintura anticorrosiva.
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Les suspensions seran mitjançant perfil omega subjecte a l’obra amb embolics Spit-Roc,
platina, contraplatina, femella, contrafemella, vareta roscada i pont lliscant. Es col·locaran
distanciadors equivalents al grossor de l’aïllament.
En els punts que sigui necessari es col·locaran suspensions auto-tensant que permeten
la lliure dilatació de la canonada mantenint la seva tensió de treball.
Encara que la relació de materials no es troba expressament indicada, el seu import es
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.
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Les distàncies màximes entre suports seran:
TRAMS HORITZONTALS

TRAMS VERTICALS

(M)

(M)

DN-15

1'5

2'5

DN-20-DN-32

2

3

DN-32-DN-80

3

4

DN-80-DN-125

3'5

5

DN-125-DN-175

4

5

DN-175-

4'5

5

DIÀMETRE

11.5.1

PASSAMURS.

En els passos de forjats, murs, envans i en general, qualsevol element constructiu, es
col·locaran passatubs d’acer galvanitzat al bany de diàmetre suficient per a contenir la
canonada i coquetes de llana mineral de 25 mm. De grossor i una densitat de 80 kg/m3. El
conjunt contratub i coqueta deurà sobreeixir 100 mm. a un costat i a l’altre de l’element
travessat.
Es disposarà a cada costat del forjat, mur o barandat travessat, el corresponent floró
tapajuntes, preferentment del mateix material.
Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetrà una
separació mínima de tres centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, grups electre bomba i
en general, qualsevol element muntat en canonades contigües.
11.5.2

MUNTATGE

El muntatge haurà de ser realitzat per personal especialitzat que tindrà atenció tant de
l’aspecte funcional com de l’estètica segons la correcta pràctica de l’ofici.
La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells
d’indicació o regulació que requereixen inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser
possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol part.
La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l’acceptació del muntatge.
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Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació, fins i tot per a efectuar
proves, haurà de procedir-ne a un buidatge i neteja de la xarxa de canonades afectada, a fi de
retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagueren pogut quedar durant el muntatge
(raspadures, restes de soldadura, etc.).
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Per a això es desmuntaran aquells elements o accessoris que pogueren retenir. Es
prendran especials precaucions en el cas d’elements mòbils (bombes, vàlvules motoritzades,
etc.), protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les quals seran retirades
una vegada realitzada la neteja.
Si es produeix qualsevol avaria, fins i tot transcorregut el període de garantia, per alguna
de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l’element deteriorat serà a
càrrec de la Signatura Adjudicatària.
Per a evitar la introducció d’elements estranys en la xarxa de canonades, una vegada
finalitzada la jornada de treball haurà d’obturar-ne convenientment els extrems que estiguin
oberts. Si la interrupció dels treballs haguera de superar els tres dies, aquesta obturació haurà
de realitzar-se preceptivament de la forma següent:
a.- En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. Mitjançant
tap forjat roscat.
b.- Als trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. Mitjançant
brida de coll soldada i contrabrida cega.
Tot l’estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà de fer-se amb una pendent mínima
de 5 per mil.
La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses
d’aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga i desaira com sigui necessari i
permetent el drenatge total de tots els circuits.
El muntatge de tota la canonada haurà d’executar-ne segons les indicacions de la
direcció tècnica, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar alineats per la seva
banda superior una vegada realitzat el calorifugat i que les pintes verticals han de quedar
alineats a eix.
Els estesos de canonades, mentre no s’especifica el contrari, es disposaran paral·lels o
perpendiculars entre si i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals per on
discorren.
Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetrà una
separació mínima de tres centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, grups electre bomba i
en general, qualsevol element muntat en canonades contigües.
11.6 PINTURA I SENYALITZACIÓ.
Els passamurs, suports i canonades de ferro negre hauran de cobrir-se amb dues mans
de pintura antioxidant.
Les canonades de ferro galvanitzat que discorre enterrades o baix rasa hauran de portar
un tractament amb pintura asfàltica o un altre tractament anticorrosiu en tota la seva longitud.
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Tots els circuits s’identificaran normalitzats i s’indicarà convenientment el sentit de la
direcció del fluid en les conduccions.
S’emplenaran pintures adequades al treball a realitzar, encloent-se el material de base
necessari per al perfecte acabat del mateix.
11.7 CONDUCTORS.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

11.7.1

PER TENSIONS FINS A 1.000 V.

Conductors unipolars de coure, flexibles, aïllats amb P.V.C. baix coberta exterior també
de P.V.C., no propagadors de la flama.
Tots ells aniran convenientment numerats indicant el circuit i la línia que configura.
Així mateix, aquests conductors hauran de complir la norma UNEIX 21.029 de "Cables
d’energia per a distribució, amb aïllament i coberta de policlorur de vinil, per a tensions de fins a
1.000 v.", aprovada per IRANOR el 15.07.71 i d’obligat compliment a partir del 01.07.74.
11.7.2

PER TENSIONS FINS 750 V.

Tots aquests conductors seran flexibles, de coure, resistents a una tensió màxima de 750
v., no propagadors de la flama i aïllats amb policlorur de vinil.
Els colors que s’utilitzaran són: negre, marró o gris per a conductors de fase, blau celeste
per al conductor neutre i bicolor groc-verd per a conductors de protecció.
Compliran tots ells la norma UNEIX 21.027 h3 1r R de. 01.07.74.
L’estès de conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de
protecció sobre safates o semblants.
En cap cas es permetrà la unió de conductors amb entroncament o derivacions per
simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se
sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o interlínies de
connexió. Es pot permetre la utilització de brides de connexió. Les connexions hauran de
realitzar-se sempre a l'interior de caixes d’entroncament o derivació. Els conductors de secció
superior a 6 mm2. Haurà de connectar-ne per mitjà de terminals adequats, tenint sempre
atenció que les connexions de qualsevol sistema que pugui no queden sotmeses a esforços
mecànics.
Tots ells hauran d’anar convenientment numerats indicant el circuit i línia que configuren.
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11.8 CONDUCTES.
11.8.1

TRAÇAT.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles en els
verticals i horitzontals que limiten el local on s’efectua la instal·lació.
Els traçats per barandats verticals es faran seguint línies paral·leles a les verticals i
horitzontals, disposant les horitzontals a 50 cm. com a màxim de sòls i sostres i les verticals a
una distància dels angles o cantons no superiors a 20 cm. Però en ambdós casos a una
distància mínima de 3 cm. De qualsevol altra canalització.
Es disposarà dels registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels conductors
als tubs després de col·locats aquests, considerant com a tal l’existència en trams rectes d’un
registre cada 15 m. com a màxim i cada dues corbes en angle recte.
Es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs i la situació de les caixes de registre i
derivació, entroncament i mecanismes, perquè sigui aprovat per la Direcció Facultativa, que
serà la que establerta les normes complementàries precises per al seu traçat.
És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada de 2,5
m. com a mínim sobre el sòl a fi de protegir-los d’eventuals danys mecànics.
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantindrà una
distància de, almenys, tres centímetres.
Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament a un altre tipus
d’instal·lacions que puguin produir condensacions, a menys que es prenguin les disposicions
necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes de les dites
condensacions.
Les canalitzacions elèctriques podran anar en el mateix canal buit junt amb un altre tipus
de canalitzacions no elèctriques només si es compleixen al mateix temps les condicions
següents:
- La protecció de contactes indirectes està assegurada segons s’assenyala en
d’instrucció MIBT 021, considerant les conduccions no elèctriques, quan pugui metàl·liques,
com a elements conductors.
- Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els
possibles perills que puja presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà
en compte:
L’elevació de la temperatura.
Les condensacions.
Les inundacions.
Les corrosions.
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Les explosions.
11.8.2

EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

Els tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que asseguren
la continuïtat de la protecció que proporcionen els tubs als conductors.
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Els tubs aïllats rígids corbades en calent es podran acoblar entre si en calent cobrint
l’entroncament amb una cua especial quan es desitja una unió estanca.
Les corbes practicades als tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub són els que s’indiquen a
la taula següent:

DIÀMETRE
NOMINAL

RADI MÍNIM DE CURVATURA

(MM)
(1) (2) (4)

(3)

(5)

(6)

(7)

9

90

85

54

48

53

11

110

95

66

58

65

13

120

105

75

65

71

16

135

120

86

75

79

21

170

---

---

---

100

23

---

165

115

100

---

29

200

200

140

125

130

36

250

225

174

150

165

48

300

235

220

190

210

(1) Tubs metàl·lics rígids blindats.
(2) Tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament interior.
(3) Tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior.
(4) Tubs aïllats rígids normals.
(5) Tubs aïllats flexibles normals.
(6)Tubs metàl·lics flexibles normals amb aïllament o sense interior.
(7)Tubs metàl·lics flexibles blindats amb aïllament o sense interior.
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Per a corbar tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament o sense interior s’empraran útils
adequats al diàmetre dels tubs. Els tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior de
diàmetre nominal fins a 29 mm. Es corbaran amb tenalles adequades al nombre de plecs
necessaris per al diàmetre de la corba. Quan la dita corba sigui de 90è i per al radi mínim de
curvatura assenyalat a la taula anterior, el número mínim de plecs serà l’assenyalat en la taula
següent:

DIÀMETRE NOMINAL (MM)

NÚM. DE PLECS

DIST ENTRE PLECS (MM)

9

20 +/- 2

5

11

20 +/- 2

6,5

13

20 +/- 2

7

16

25 +/- 5

8

23

30 +/- 5

8

29

30 +/- 5

8

El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà
superior a 3. Els conductors s’allotjaran als tubs després de col·locar aquests.
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels
conductors als tubs o servir al mateix temps com a caixes d’entroncaments o derivació.
Perquè l’aïllament dels conductors no puja ser destruït pel seu fregament amb els
extrems lliures dels tubs, aquests, quan pugui metàl·lics i penetren en una caixa de connexió o
aparell estaran proveïts de boques amb cantells arrodonits o dispositius equivalents; o bé
convenientment mecanitzats si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior. Aquest
aïllament sobreeixirà uns mm. De la seva coberta metàl·lica.
una els tubs estiguin construïts per materials susceptibles d’oxidació i quan haguem rebut
durant el curs del muntatge algun treball de mecanització (roscat, corbat, etc.) s’aplicarà a
aqueixes parts mecanitzades pintures antioxidants.
En el cas de la utilització de tubs mecànics sense aïllament interior es tindrà en compte
les possibilitats que es produeixin condensacions d’aigua a l'interior dels mateixos. Per aquesta
raó es triarà convenientment el traçat de la seva instal·lació prevenint l’evacuació de l’aigua en
els punts més baixos de la mateixa, i fins i tot si fossin necessari, establint una ventilació
apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat com pot ser, per exemple, d’una T
quan un dels braços no s’empra.
Quan els tubs metàl·lics haguem de col·locar-ne al sòl, la seva continuïtat elèctrica
quedarà convenientment assegurada. En el cas d’utilitzar tubs metàl·lics flexibles és necessari
que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi els 10 m. No
podran utilitzar-ne els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.
Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores protegides
contra la corrosió i subjectes sòlidament. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,8
m. per a tubs rígids i de 0,6 m. per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions d’una part a una
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altra dels canvis de direcció i dels entroncaments, i en la proximitat immediata de les entrades
en caixes o aparells.
En els traçats que discorren per superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció
disposaran del corresponent element separador que permetre que el conducte es trobi a una
distància mínima de 2 cm. Del sostre.
Així mateix, hauran de disposar d’elements separadors, tots aquells accessoris com ara
caixes de derivació, mecanismes, etc. Que hagin d'interconnectar-se amb tal traçat.
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En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte a la línia que uneix els
punts extrems no seran superiors al 2 %.
Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d’un edifici s’hauran
d’interrompre els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre si 5 cm. aproximadament
i empalmant-se posteriorment mitjançant maneguins lliscants que tinguin una longitud mínima
de 20 cm.
El pas de les canalitzacions a través d’elements de la construcció com ara murs, envans i
sostres, es realitzaran d’acord amb les prescripcions següents:
- En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran entroncaments o
derivacions de conductors.
- Les canalitzacions estaran prou protegides contra els deterioraments mecànics, les
accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s’exigirà de forma contínua en
tota la longitud del pas.
- S’utilitzaran tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separa dos
locals d’humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s’impedeix l’entrada i
acumulació d’aigua al local més humit. Quan els passos desemboquen a l’exterior s’instal·larà
a l’extrem del tub una pipa de porcellana, vidre o un altre material aïllant adequat, disposada de
manera que el pas exterior, interior dels conductors s’efectua en sentit ascendent.
- En el cas que les canalitzacions pugui de naturalesa diferent de l’un i l’altre costat del
pas, aquest es realitzarà amb canalització utilitzada al local les prescripcions d’instal·lació del
qual pugui més severes.
- Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas es col·locaran dins
de tubs normals quan la longitud de pas no excedeixi els 20 cm. I si sobrepassa aqueixa
longitud es disposaran tubs blindats. Els extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior
estaran proveïts d’embocadures aïllants, de bords arrodonits o de dispositiu equivalent, sent
prou per als tubs metàl·lics amb un aïllament interior que excedeixi lleugerament del mateix.
També podran utilitzar-ne per a protegir els conductors, els tubs de vidre o porcellana, o
qualsevol altre material aïllant adequat de suficient resistència mecànica.
No necessiten protecció supletòria:
- Els conductors proveïts d’una armadura metàl·lica.
- Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat que porten un envoltant de protecció
de policloropreno o producte equivalent quan la tensió sigui de 1000 v. De tensió nominal.
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- Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre que la seva coberta no sigui
atacada pels materials dels elements a travessar.
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- Si l’element constructiu que s’ha de travessar separa dos locals amb les mateixes
característiques d’humitat, poden practicar-ne obertures en el mateix que permeten el pas dels
conductors respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de canalització de
què es tracte.
- En els passos de sostres per mitjà de tub, aquest estarà obturat mitjançant tancament
estanc i la seva extremitat superior eixirà per damunt del sòl a una alçada almenys igual a les
de les rodes, si existeixen, a 10 cm. En tot cas. Quan el pas s’efectua per un altre sistema
s’obturarà igualment mitjançant material incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació
hagi de ser completament estanca, encara que s’oposarà a la caiguda d’objectes i a la
propagació del foc.
11.9 EQUIPS.
11.9.1

PRESA D’ALIMENTACIÓ (IPF-41).

Es compon de connexió siamesa de fosa, d’aliatge d’alumini o bronze, amb vàlvules
d’esfera i bola d’acer inoxidable, alumini o bronze, accionada mitjançant palanca d'1/4 de volta.
Portarà a la seva eixida ràcords roscats tipus BARCELONA.
Estarà proveïda de tapa, serà estanca baix una pressió d’aigua de 20 kg/cm2.
Estarà allotjada en armari metàl·lic, amb suport en la base per a ancoratge al sòl, quedant
a l’altura reglamentària. Tal armari anirà proveït de tapa per a hidrants exteriors de 60x45 cm.,
composta per cèrcol d’acer en perfil L de 30x3 mm., de full de tub quadrat de 25x1 i xapa d’acer
de 0'5 mm. De grossària amb inscripció indeleble en roig de "ÚS EXCLUSIU DE BOMBERS" i
"COLUMNA HUMIDA" sobre fons blanc. Portarà tancament de simple registre amb clau regle
quadrat de 0'8 cm.
11.9.2

EQUIP DE MÀNEGA (BIE-25).

Es compon de vàlvula de globus amb cos de llautó de 3 mm. De grossor i 40 mm. De
diàmetre nominal d’entrada, proveïda d’indicador de pressió amb esfera graduada de 0 a 15
kg/cm2. Portarà roscat a l'eixida ràcord tipus BARCELONA de 45 mm.
Tal equip porta una porta interior per a envidar. Un armari de 750x680x260 construït en
xapa polida, pintat en Epoxi roig Ref. RAL 3000, porta interior per a envidar en acer inox, pany
de moneda, carret abatible amb alimentació axial, vàlvula de llautó cromat, manòmetre,
Ràcords segons norma UNEIX 23400, llança de triple efecte i connexió flexible vàlvula carret.
L’equip de mànega es disposarà a l'interior d’armari prefabricat, adossat a l’element
constructiu vertical, amb porta composta per perfil L de 30x3 mm. Amb frontisses soldades,
cromat i full de tub quadrat de 25x1 mm. Unida al cèrcol. Tal cèrcol acollirà un vidre estirat de 3
mm. Amb escotadures triangulars en angles oposats i inscripció indeleble en roig amb el
següent missatge "TRENCAR EN CAS D’INCENDI".
Portarà filets de fleix en acer galvanitzat confortat en fred de 0'5 mm. De grossor.
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Per a la seva instal·lació es roscarà la vàlvula de globus al tub, prèvia preparació d’aquest
amb mini i estopa, pastes o cintes i es fixaran els suports de debanadores i llança a l’element
constructiu vertical.
11.9.3

EXTINTORS (IPF-38).

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Els extintors, tant els de pols sec, com els d’anhídrid carbònic (CO2) portaran incorporat
suport de fixació a element constructiu vertical almenys en dos punts, de manera que una
vegada disposat sobre tal suport, la part superior del citat extintor queda com a màxim a 170
cm. Del paviment.
Es col·locaran en llocs ben visibles i de fàcil accés.
Portaran una placa on s’indica el tipus de càrrega, capacitat, vida útil i temps de
descàrrega.
11.9.4

CENTRAL DE SENYALITZACIÓ (IPF-50).

Està constituïda per la pantalla d’un ordinador central connectat a la gestió robòtica
integral de l’edifici.
Quan un dels detectors s’activa, apareix dins de la pantalla el pla sinòptic de la planta
afectada i el detector comença a fer intermitències. (Veure memòria detecció incendis).
- Estès de cables. El cable que s’utilitzarà serà el normalment utilitzat als locals
protegits sense cap especificació addicional. Normalment les línies constaran de dos
conductors d'1 mm2. De secció per a cada direcció de detecció.
Totes les línies d’estès de cable de connexió entre central i detectors estaran vigilades de
manera que assenyalen tant curtcircuits com interrupcions.
Cada direcció de detecció podrà deixar-se fora de servei sense afectar el servei de la
resta de direccions.
Tots els circuits essencials han d’estar vigilats de manera que una avaria sigui
assenyalada automàticament.
11.9.5

DETECTORS ÒPTICS DE FUMS.

La instal·lació de detecció es realitzarà amb detectors òptics de fums.
El detector estarà constituït per suport i equip captador, suport proveït d’elements de
fixació al sostre, borns de connexió i dispositiu d’interconnexió amb l’equip captador. Aquest
equip captador serà capaç de transformar la recepció de fums en un senyal elèctric.
Anirà proveït de dispositiu graduable en funció de la concentració del fum.
Per a la seva correcta col·locació es fixarà el suport del detector al sostre i es connectarà
a través dels borns, amb la línia de senyalització de detectors.

3. PLEC DE CONDICIONS
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 129 DE 131

engineering

L’equip captador s’introduirà en el dispositiu d’interconnexió del suport. Dit dispositiu ha
de fer possible la substitució còmoda d’un detector per un altre del mateix tipus, per la qual
cosa la connexió d’aquest amb el seu sòcol o suport ha de ser de tipus apropiat (per exemple
connexió tipus baioneta).
Disposaran de pilot de senyalització de funcionament i de repetidor d’acció situat a
l’exterior del local que protegeixen.
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Aquí ens remuntem igualment al capítol de detecció d’incendis especificat dins de la
robotització de l’edifici.
11.10 PROVES I ASSAJOS DE LA INSTAL·LACIÓ
L'instal·lador garantirà baix contracte, una vegada finalitzats els treballs, que tots els
sistemes estan preparats per a una operació mecànica perfecta d’acord amb tots els termes
legals i restriccions, i de conformitat amb la millor pràctica.
Aquelles instal·lacions, proves i assajos que estiguin legalitzades pel "Ministeri
d’indústria" o un altre organisme oficial es faran d’acord amb les normes d’aquests.
A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a
proves i posada en marxa, l'instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les especificacions
a provar, posar en marxa i deixaren perfecte ordre de funcionament tots els sistemes i
accessoris requerits davall el contracte d’instal·lacions de Protecció contra Incendis.
L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d’aquest projecte i hauran de
ser aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. Les canonades que han d’anar
engranades, subterrànies o baix cels rasos, s’assajaran abans que queden ocultes.
L'instal·lador facilitarà l’equip i aparells necessaris per als assajos.
Es realitzaran els següents assajos generals:
- Examen visual del seu aspecte.
- Comprovació de dimensions, grossàries i rectitud.
- PROVES d’estanqueïtat.
- PROVES de ruptura per pressió hidràulica interior.
11.11 DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA.
Els assajos de les xarxes de distribució d’aigua es realitzaran immediatament després de
col·locar totes les canonades i abans de rematar els murs, sostres i terres per on vaguin a anar
engranades.
Es farà un assaig d’estanqueïtat segons el procediment següent: es tancaran totes les
vàlvules i eixides d’aigua hermèticament i s’introduirà aigua en la xarxa fins a obtenir una
pressió del 50 al 100 % superior a la de servei però mai inferior a 4 kg/cm2., prèvia evacuació
de l’aire. L’operació es farà mitjançant bomba i una vegada que s’hagi arribat a la dita pressió,
el manòmetre de la bomba ha de romandre fix durant dues hores.

3. PLEC DE CONDICIONS
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 130 DE 131

engineering

En cas de rematades en els encastades de les canonades, aquesta prova s’efectuarà
durant 12 hores com a mínim.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Si la canalització és molt extensa, s’haurà de fer l’assaig per parts de longitud variable
entre els 200 i els 300 m. Aquestes proves parcials no exclouen la necessitat d’efectuar la
prova completa.

3. PLEC DE CONDICIONS
210160 – PLANTA 3 MEDIA TIC

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

MAIG 2021. REV.00 / ED.01
PÁGINA 131 DE 131

Memòria i plecs
Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

AN. ANNEXES DE CÀLCUL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CÀLCULS ELÈCTRICS

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Fórmula Caída de Tensión Canal Electrificada

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CÁLCULOS DE BAJA TENSIÓN
REF:
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO:

210160
P3 MEDIATIC
BARCELONA

Datos Cuadro
Nombre Cuadro
Numero linea alimentación

SQ-P3-1
G

Fórmulas para el cálculo de Icc
Fórmulas corriente trifásica

Potencia Principales
Potencia Fuerza
Potencia Alumb
0,8
0,6
0,8

SubTotal
Simultaneidad
potencia resultante

AV (%) Máximo
Iluminación :
3,0 %
Fuerza :
5,0 %

Ident.
G
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
G.8
G.9
G.10
G.11
G.12
G.13
G.14
G.15
G.16
G.17
G.18
G.19
G.20
G.21
G.22
G.23
G.24
G.25
G.26
G.27
G.28
G.29
G.30
G.31
G.32
G.33
G.34
G.35
G.36
G.37
G.38
G.39
G.40
G.41
G.42
G.43
G.44
G.45
G.46
G.47
G.48
G.49

I=

Resultados

Parametros
Simultaneidad Principales
Simultaneidad Fuerza
Simultaneidad Alumbrado

LGA
PRD 65
PRF 1
PM710
Subcuadro
Subcuadro
Reserva
Reserva
Alumbrado
Alumbrado
Alumbrado
Alumbrado Emerg
Alumbrado
Alumbrado
Alumbrado
Alumbrado Emerg
Alumbrado
Alumbrado
Alumbrado
Alumbrado Emerg
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Reserva
Fancoil
Fancoil
Fancoil
Fancoil
Fancoil
Fancoil

Calculada
48,88 kW
33,09 kW
8,77 kW

Con Sim.
39,10 kW
19,85 kW
7,01 kW

Instalada Calculada
99,13 kW 90,73 kW
0,67
0,73
65,97 kW 65,97 kW

potencia

Coef.

Coef.

SQ-P3-1

(kW)
90,73

Receptor
1

Simult.
0,67

potencia
cálculo
(kW)
60,38

SQ-P3-2
SQE-P3-1

33,09
25,60

1,00
1,00

0,72
0,98

23,88
25,00

(V)
400
400
400
400
400
400

ILUMINACIÓN
I.C.1.1
I.C.1.2
I.C.1.3
I.C.1
I.C.2.1
I.C.2.2
I.C.2.3
I.C.2
I.C.3.1
I.C.3.2
I.C.3.3
I.C.3

1,26
1,26
1,016
0,1
0,762
1,26
1,104
0,1
0,517
0,548
0,745
0,1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,26
1,26
1,02
0,10
0,76
1,26
1,10
0,10
0,52
0,55
0,75
0,10

FUERZA
Puestos 1.1
Puestos 1.2
Puestos 1.3
Puestos 1.4
Puestos 1.5
Puestos 1.6
Puestos 1.7
Puestos 1.8
Puestos 1.9
Puestos 1.10
Puestos 1.11
Puestos 1.12
Puestos 1.13
Sala 1
Sala 2
Comedor

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fancoil DAC1
Fancoil DAC2
Fancoil DAC3
Fancoil DAC4
Fancoil DAC5
Fancoil DAC6

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

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

1
1
1
1
1
1

Descripción

AV = a ⋅ 3 ⋅ I ⋅ L ⋅ ( R ⋅ cos ϕ + X ⋅ senϕ )

Cálculo de cuadros eléctricos

Tensión

W
3 .U.cosϕ

∆V(%) =

W. L 100
.
K.s.U U

Fórmulas corriente monofásica

I=

W
U.cos ϕ

∆V(%) =

W. L.2 100
.
K.s.U U

Leyenda de colores

Polaridad
Línea

Factor de Intens.

I CC =

R +
2

R = ρ ⋅10 3

c = factor de tensión (1,05 en c.c.max.)
2

0,6/1kV

3x50+50+25

1,89

0,47

Conducción
Bandeja Ø min ext.
/Tubo
(mm)
0,97Bandeja/Tubo Ø50

RZ1-K
RZ1-K

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

25
16

5x25
5x16

3,48
0,41

0,87
0,10

1,84 Safata/Tub Ø40
1,07Bandeja/Tubo Ø32

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

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

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

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5

2,73
2,74
2,21
0,22
2,76
4,57
4,00
0,36
1,87
1,99
2,70
0,36

1,19
1,19
0,96
0,09
1,20
1,98
1,74
0,16
0,81
0,86
1,17
0,16

2,16Bandeja/Tubo
2,16Bandeja/Tubo
1,93Bandeja/Tubo
1,07Bandeja/Tubo
2,17Bandeja/Tubo
2,96Bandeja/Tubo
2,71Bandeja/Tubo
1,13Bandeja/Tubo
1,79Bandeja/Tubo
1,83Bandeja/Tubo
2,15Bandeja/Tubo
1,13Bandeja/Tubo

5
10
15
15
20
25
25
30
30
35
35
45
50
35
40
50

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

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

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4

0,36
0,72
1,09
1,09
1,45
1,81
1,81
2,17
2,17
2,54
2,54
3,26
3,62
2,54
2,90
4,53

0,16
0,32
0,47
0,47
0,63
0,79
0,79
0,95
0,95
1,10
1,10
1,42
1,58
1,10
1,26
1,97

20
40
20
40
50
30

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

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

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

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5

1,71
3,42
1,71
3,42
4,28
2,57

0,74
1,49
0,74
1,49
1,86
1,12

Tipo

Tensió aill.

Cu

RZ1-K

70
5

Cu
Cu

6,07
6,09
4,91
0,51
3,68
6,09
5,33
0,51
2,50
2,65
3,60
0,51

30
30
30
30
50
50
50
50
50
50
50
50

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

8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
10,23

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

6,04
6,04
6,04
6,04
6,04
6,04

3P+N+T
3P+N+T

0,85
0,85

40,55
42,45

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T

0,9
0,9
0,9
0,85
0,9
0,9
0,9
0,85
0,9
0,9
0,9
0,85

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
2,00

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T

1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18

230
230
230
230
230
230

1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T

X=Imp. inductiva (Ω)
L=Longitud de linea (m)

Fórmula Conductividad Canal Electrificada
G=Conductividad
R20= Resistividad a 20ºC
donde: α=coeficiente variación resistencia con T=20ºC
T= temperatura màxima admissible

L
n

Composición
cableado

Material

(m)
30

donde: R=Resistencia (Ω)

m = factor de carga en vacio (1,05)
U0 = tensión entre fases i neutro (V)
donde: R = resistencia de c.c. (mOh)
X = reactancia de c.c. (mOh)
ro = resistividad del conductor (Oh mm2/m)
C
C
L = longitud del conductor (m)
nC = nº de conductores
SC = sección del conductor (mm2)
l = reactancia del conductor (Oh mm2/m)
C

X

Sección
fase
(mm)
50

Caract. conduct.

Long.

(A)
87,15

a=Factor de distribución
I=Intensidad Max. Carga (A)

ICC = intensidad de c.c.

L
n ⋅S

X =λ

Circuitos Suministro Normal
Circuitos Suministro Emergencia
Circuitos Suministro SAI

potencia
1

3P+N+T
3P+N+T
3P+N+T

donde:

I = Intensidad de corriente (A)
W = potencia (W)
L = Longitud de línea (m)
U = Tensión de suministro (V)
s = Sección de fase (mm²)
K = Conductividad (s/material)
cos y = Factor de potencia.

c ⋅ m ⋅U 0

Caída de tensión
parcial %parcial

G=

1
R 20 ⋅ (1 + α ⋅ (T − 20 º C ))

Conduc.
neutro
(mm)
25

Conduc.
protec.
(mm)
50

Icc
max
(KA)
14,05

Z
acumul.
(mohm)
18,04

Rf
acumul.
(mohm)
14,31

Conduct.
(S/temp
Máx adm)
48,00

Imax
(A)
192

Imax
Corregida
(A)
192

Icc admis.
conductor
(kA)
71,50

25,00
16,00

25
16

3,86
11,14

65,63
22,76

64,71
19,93

48,00
48,00

127
100

127
100

35,75
22,88

Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0,55
0,55
0,55
0,55
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34

460,75
460,75
460,75
460,75
748,70
748,70
748,70
748,70
748,70
748,70
748,70
748,70

230,31
230,31
230,31
230,31
374,31
374,31
374,31
374,31
374,31
374,31
374,31
374,31

48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
3,58

1,13Bandeja/Tubo
1,29Bandeja/Tubo
1,44Bandeja/Tubo
1,44Bandeja/Tubo
1,60Bandeja/Tubo
1,76Bandeja/Tubo
1,76Bandeja/Tubo
1,92Bandeja/Tubo
1,92Bandeja/Tubo
2,07Bandeja/Tubo
2,07Bandeja/Tubo
2,39Bandeja/Tubo
2,55Bandeja/Tubo
2,07Bandeja/Tubo
2,23Bandeja/Tubo
2,94Bandeja/Tubo

Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3,41
2,13
1,55
1,55
1,21
1,00
1,00
0,85
0,85
0,74
0,74
0,58
0,53
0,74
0,65
0,53

74,43
119,12
163,98
163,98
208,90
253,85
253,85
298,82
298,82
343,79
343,79
433,75
478,74
343,79
388,77
478,74

36,81
59,31
81,81
81,81
104,31
126,81
126,81
149,31
149,31
171,81
171,81
216,81
239,31
171,81
194,31
239,31

48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72

1,72Bandeja/Tubo
2,46Bandeja/Tubo
1,72Bandeja/Tubo
2,46Bandeja/Tubo
2,83Bandeja/Tubo
2,09Bandeja/Tubo

Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0,80
0,42
0,80
0,42
0,34
0,55

316,81
604,71
316,81
604,71
748,70
460,75

158,31
302,31
158,31
302,31
374,31
230,31

48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00

32
32
32
32
32
32

32
32
32
32
32
32

3,58
3,58
3,58
3,58
3,58
3,58

%total

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Fórmula Caída de Tensión Canal Electrificada

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CÁLCULOS DE BAJA TENSIÓN
REF:
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO:

210160
P3 MEDIATIC
BARCELONA

Datos Cuadro
Nombre Cuadro
Numero linea alimentación

SQE-P3-1
E

Fórmulas para el cálculo de Icc
Fórmulas corriente trifásica

Calculada
Potencia Principales
0,00 kW
Potencia Fuerza
25,60 kW
Potencia Alumb
0,00 kW
1
1
1

SubTotal
Simultaneidad
potencia resultante

AV (%) Máximo
Iluminación :
3,0 %
Fuerza :
5,0 %

Ident.
E
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
E.13
E.14
E.15
E.16
E.17
E.18
E.19
E.20
E.21
E.22
E.23

potencia

Coef.

Coef.

(kW)
25,60
25,60

Receptor
1
1

Simult.
0,98
0,98

potencia
cálculo
(kW)
25,00
25,00

DE SAI

25,60

1

0,98

25,00

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

Tomas corriente
Puestos 1.1
Puestos 1.2
Puestos 1.3
Puestos 1.4
Puestos 1.5
Puestos 1.6
Puestos 1.7
Puestos 1.8
Puestos 1.9
Puestos 1.10
Puestos 1.11
Puestos 1.13
Sala comun 1
Sala comun 2
Sala comun 3
Sala comun 4

Con Sim.
0,00 kW
25,60 kW
0,00 kW

Instalada Calculada
25,60 kW 25,60 kW
0,98
1,00
25,00 kW 25,60 kW
20 kVA

SQE-P3-1
A SAI

Descripción
Subquadre
Alimentación
Conm. Manual
Alim. Emerg.de
PRD 8
Reserva
Reserva
Reserva
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente

I=

Resultados

Parametros
Simultaneidad Principales
Simultaneidad Fuerza
Simultaneidad Alumbrado

AV = a ⋅ 3 ⋅ I ⋅ L ⋅ ( R ⋅ cos ϕ + X ⋅ senϕ )

Cálculo de cuadros eléctricos

Tensión
(V)
400
400
400
400
400

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

W
3 .U.cosϕ

∆V(%) =

W. L 100
.
K.s.U U

Fórmulas corriente monofásica

I=

W
U.cos ϕ

∆V(%)=

W. L.2 100
.
K.s.U U

Leyenda de colores

Polaridad
Línea

Factor de Intens.

I CC =

 R +
2

R = ρ ⋅ 10 3

c = factor de tensión (1,05 en c.c.max.)
2

Tipo

Tensió aill.
0,6/1kV
0,6/1kV

Sección
fase
(mm)
16
16

Composición
cableado

RZ1-K
RZ1-K

5x16
5x16

0,41
0,41

0,10
0,10

Conducción
Bandeja Ø min ext.
/Tubo
(mm)
1,07 Safata/Tub Ø32
1,18Bandeja/Tubo Ø32

5

Cu

RZ1-K

0,6/1kV

16

5x16

0,41

0,10

0,10

5
10
15
15
20
25
25
30
30
35
35
50
30
30
40
50

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

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

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4

0,36
0,72
1,09
1,09
1,45
1,81
1,81
2,17
2,17
2,54
2,54
3,62
2,17
2,17
2,90
3,62

0,16
0,32
0,47
0,47
0,63
0,79
0,79
0,95
0,95
1,10
1,10
1,58
0,95
0,95
1,26
1,58

1,23Bandeja/Tubo
1,39Bandeja/Tubo
1,55Bandeja/Tubo
1,55Bandeja/Tubo
1,70Bandeja/Tubo
1,86Bandeja/Tubo
1,86Bandeja/Tubo
2,02Bandeja/Tubo
2,02Bandeja/Tubo
2,18Bandeja/Tubo
2,18Bandeja/Tubo
2,65Bandeja/Tubo
2,02Bandeja/Tubo
2,02Bandeja/Tubo
2,33Bandeja/Tubo
2,65Bandeja/Tubo

Caract. conduct.

3P+N+T
3P+N+T

0,85

42,45

1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T

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

8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18
8,18

X=Imp. inductiva (Ω)
L=Longitud de linea (m)

Fórmula Conductividad Canal Electrificada
G=Conductividad
R20= Resistividad a 20ºC
donde: α=coeficiente variación resistencia con T=20ºC
T= temperatura màxima admissible

L
n

Cu
Cu

(m)
5
5

donde: R=Resistencia (Ω)

m = factor de carga en vacio (1,05)
U0 = tensión entre fases i neutro (V)
donde: R = resistencia de c.c. (mOh)
X = reactancia de c.c. (mOh)
ro = resistividad del conductor (Oh mm2/m)
C
L = longitud del conductor (m)
nC = nº de conductores
SC = sección del conductor (mm2)
l = reactancia del conductor (Oh mm2/m)
C

X

Material

Long.

(A)
42,45
42,45

a=Factor de distribución
I=Intensidad Max. Carga (A)

ICC = intensidad de c.c.

L
nC ⋅ S

X =λ

Circuitos Suministro Normal
Circuitos Suministro Emergencia
Circuitos Suministro SAI

potencia
0,85
0,85

3P+N+T
3P+N+T

donde:

I = Intensidad de corriente (A)
W = potencia (W)
L = Longitud de línea (m)
U = Tensión de suministro (V)
s = Sección de fase (mm²)
K = Conductividad (s/material)
cos y = Factor de potencia.

c ⋅ m ⋅U 0

Conduc.
protec.
(mm)
16
16

Icc
max
(KA)
11,14
9,11

Z
acumul.
(mohm)
22,76
27,82

Rf
acumul.
(mohm)
19,93
25,56

Conduct.
(S/temp
Máx adm)
48,00
48,00

Imax
(A)
100
100

Imax
Corregida
(A)
100
100

Icc admis.
conductor
(kA)
22,88
22,88

Ø32

16

16

9,11

27,82

25,56

48,00

100

100

22,88

Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2,96
1,95
1,45
1,45
1,15
0,96
0,96
0,82
0,82
0,71
0,71
0,52
0,82
0,82
0,63
0,52

85,57
130,33
175,21
175,21
220,14
265,09
265,09
310,06
310,06
355,03
355,03
489,99
310,06
310,06
400,02
489,99

42,43
64,93
87,43
87,43
109,93
132,43
132,43
154,93
154,93
177,43
177,43
244,93
154,93
154,93
199,93
244,93

48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72

%total

Tubo

1
R 20 ⋅ (1 + α ⋅ (T − 20 º C ))

Conduc.
neutro
(mm)
16
16

Caída de tensión
parcial %parcial

G=

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

OK si >1
0,01

Fórmula Caída de Tensión Canal Electrificada

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CÁLCULOS DE BAJA TENSIÓN
REF:
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO:

210160
P3 MEDIATIC
BARCELONA

Datos Cuadro
Nombre Cuadro
Numero linea alimentación

SQ-P3-2
N

Fórmulas para el cálculo de Icc
Fórmulas corriente trifásica

Calculada
Potencia Principales
0,00 kW
Potencia Fuerza
29,36 kW
Potencia Alumb
3,73 kW
1
0,7
0,8

SubTotal
Simultaneidad
potencia resultante

AV (%) Máximo
Iluminación :
3,0 %
Fuerza :
5,0 %

Ident.
N
N.1
N.2
N.3
N.4
N.5
N.6
N.7
N.8
N.9
N.10
N.11
N.12
N.13
N.14
N.15
N.16
N.17
N.18
N.19
N.20
N.21
N.22
N.23
N.24
N.25
N.26
N.27
N.28
N.29

I=

Resultados

Parametros
Simultaneidad Principales
Simultaneidad Fuerza
Simultaneidad Alumbrado

Con Sim.
0,00 kW
20,55 kW
2,98 kW

Instalada Calculada
32,62 kW 33,09 kW
0,72
0,71
23,54 kW 23,54 kW

potencia

Coef.

Coef.

SQ-P3-2

(kW)
33,09

Receptor
1

Simult.
0,72

potencia
cálculo
(kW)
23,88

ILUNINACION
I.C.4.1
I.C.4.2
I.C.4.3
I.C.4.4
I.C.4

0,525
1,05
1,002
1,05
0,1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

FUERZA
Recibidor+impres
Puesto 2.1
Puesto 2.2
Puesto 2.3
Puesto 2.4
Puesto 2.5
Puesto 2.6
Puesto 2.7
Puesto 2.8
Puesto 2.9
Puesto 2.10
Puesto 2.11
SAI
Fancoil BCN act1
Fancoil BCN act2

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0,945
0,945

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descripción
Subquadre
PRD 8
Reserva
Reserva
Alumbrado
Alumbrado
Alumbrado
Alumbrado
Alumbrado Emerg
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Tomas corriente
Alimentación
Fancoil
Fancoil
Reserva
Reserva

AV = a ⋅ 3 ⋅ I ⋅ L ⋅ ( R ⋅ cos ϕ + X ⋅ senϕ )

Cálculo de cuadros eléctricos

Tensión

W
3.U.cosϕ

∆V(%) =

W. L 100
.
K.s.U U

Fórmulas corriente monofásica

I=

W
U.cos ϕ

∆V(%)=

W. L.2 100
.
K.s.U U

Leyenda de colores

Polaridad
Línea

Factor de Intens.

Sección
fase
(mm)
25

Composición
cableado
5x25

3,48

0,87

Conducción
Bandeja Ø min ext.
/Tubo
(mm)
1,84 Safata/Tub Ø40

30
20
20
30
20

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

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

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

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5

1,14
1,52
1,45
2,28
0,14

0,50
0,66
0,63
0,99
0,06

2,34Bandeja/Tubo
2,50Bandeja/Tubo
2,47Bandeja/Tubo
2,83Bandeja/Tubo
1,91Bandeja/Tubo

5
10
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
5
30
30

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

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

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2,5
2,5
2,5

3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x4
3x2,5
3x2,5
3x2,5

0,68
0,91
1,36
1,36
1,36
1,81
1,81
1,81
1,81
2,26
2,26
2,26
0,72
2,57
2,57

0,30
0,39
0,59
0,59
0,59
0,79
0,79
0,79
0,79
0,98
0,98
0,98
0,32
1,12
1,12

2,14Bandeja/Tubo
2,24Bandeja/Tubo
2,43Bandeja/Tubo
2,43Bandeja/Tubo
2,43Bandeja/Tubo
2,63Bandeja/Tubo
2,63Bandeja/Tubo
2,63Bandeja/Tubo
2,63Bandeja/Tubo
2,83Bandeja/Tubo
2,83Bandeja/Tubo
2,83Bandeja/Tubo
2,16Bandeja/Tubo
2,96Bandeja/Tubo
2,96Bandeja/Tubo

1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T

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

15,35
10,23
10,23
10,23
10,23
10,23
10,23
10,23
10,23
10,23
10,23
10,23
10,23
6,04
6,04

X=Imp. inductiva (Ω)
L=Longitud de linea (m)

Fórmula Conductividad Canal Electrificada
G=Conductividad
R20= Resistividad a 20ºC
donde: α=coeficiente variación resistencia con T=20ºC
T= temperatura màxima admissible

L
n

0,6/1kV

2,54
5,07
4,84
5,07
0,51

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

X =λ

Tensió aill.

Caract. conduct.

donde: R=Resistencia (Ω)

L
nC ⋅ S

Tipo

0,9
0,9
0,9
0,9
0,85

3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,18
1,18

R = ρ ⋅ 10 3

a=Factor de distribución
I=Intensidad Max. Carga (A)

c = factor de tensión (1,05 en c.c.max.)
2

m = factor de carga en vacio (1,05)
U0 = tensión entre fases i neutro (V)
donde: R = resistencia de c.c. (mOh)
X = reactancia de c.c. (mOh)
ro = resistividad del conductor (Oh mm2/m)
C
L = longitud del conductor (m)
nC = nº de conductores
SC = sección del conductor (mm2)
l = reactancia del conductor (Oh mm2/m)
C

X

RZ1-K

1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T
1P+N+T

230
230
230
230
230

2

Cu

(m)
70

0,53
1,05
1,00
1,05
0,10

 R +

ICC = intensidad de c.c.

Material

Long.

(A)
40,55

3P+N+T
3P+N+T

I CC =

Circuitos Suministro Normal
Circuitos Suministro Emergencia
Circuitos Suministro SAI

potencia
0,85

(V)
400
400

donde:

I = Intensidad de corriente (A)
W = potencia (W)
L = Longitud de línea (m)
U = Tensión de suministro (V)
s = Sección de fase (mm²)
K = Conductividad (s/material)
cos y = Factor de potencia.

c ⋅ m ⋅U 0

1
R 20 ⋅ (1 + α ⋅ (T − 20 º C ))

Conduc.
neutro
(mm)
25

Conduc.
protec.
(mm)
25

Icc
max
(KA)
3,86

Z
acumul.
(mohm)
65,63

Rf
acumul.
(mohm)
64,71

Conduct.
(S/temp
Máx adm)
48,00

Imax
(A)
127

Imax
Corregida
(A)
127

Icc admis.
conductor
(kA)
35,75

Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0,45
0,61
0,61
0,45
0,61

561,52
417,56
417,56
561,52
417,56

280,71
208,71
208,71
280,71
208,71

48,00
48,00
48,00
48,00
48,00

32
32
32
32
32

32
32
32
32
32

3,58
3,58
3,58
3,58
3,58

Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2,5
2,5
2,5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2,5
2,5
2,5

1,45
1,15
0,96
0,96
0,96
0,82
0,82
0,82
0,82
0,72
0,72
0,72
1,26
0,45
0,45

174,76
219,69
264,64
264,64
264,64
309,61
309,61
309,61
309,61
354,58
354,58
354,58
201,71
561,52
561,52

87,21
109,71
132,21
132,21
132,21
154,71
154,71
154,71
154,71
177,21
177,21
177,21
100,71
280,71
280,71

48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
32
32
32

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
32
32
32

5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
3,58
3,58
3,58

Caída de tensión
parcial %parcial

G=

%total

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

OK si >1
0,01

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CÀLCULS CLIMATITZACIÓ

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

RESUMEN DE CARGAS FRIGORÍFICAS Y CALORÍFICAS
Resumen por Zonas
Ref. : 210160
Proyecto : PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
Emplazamiento : BARCELONA

GENERAL

TIPO DE SALA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Área

PLANTA 3
Menjador de personal
Sala de formació D. A. C.
Sala de reunions D. A. C. 1
Sala de reunions D. A. C. 2
Passadís 1
Oficina 1
Direcció
Espai Polivalent 2
Espai Polivalent 3
Espai Polivalent 4
Espai Polivalent 5
Oficina 2
Adjunt a direcció
Cap de departament 1
Cap de departament 2
Cap de departament 3
Cap de departament 4
Espai Polivalent 1
Oficina 3
Sala d'Atenció 1
Sala d'Atenció 2
Sala d'Atenció 3
Sala d'Atenció 4
Sala Reunions BCN Activa 1
Sala Reunions BCN Activa 2
Passadís 2
Passadís 3
Rack 1
Rack 2
TOTAL PLANTA 3

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

Q ventilación

RESUMEN CÁLCULOS FRIGORÍFICOS
Q climatización
Maxima
temperatura
m³/h

Q simultaneo

Calor Sensible

m³/h

Máxima
Radiación
Kcal/h

Maxima
temperatura
Kcal/h

Calor Total
simultáneo

m²

m³/h

Máxima
Radiación
m³/h

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

45,0
68,1
32,9
15,8
30,0
272,0
19,0
10,2
9,7
9,7
9,7
216,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
247,5
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
18,0
39,9
9,0
6,0

360
450
405
135
84
1.440
90
90
90
90
90
1.199
45
45
45
45
45
90
1.108
90
90
90
90
135
135
0
0
0
0

2.153
1.303
738
404
613
5.325
394
259
211
211
211
4.252
485
485
485
485
490
500
6.052
227
227
227
227
242
735
1.200
811
486
481

2.401
1.498
873
404
687
5.385
383
248
211
211
211
4.283
218
218
218
218
249
233
6.095
268
268
268
268
283
728
505
843
499
347

2.401
1.498
873
404
687
5.385
394
259
211
211
211
4.283
485
485
485
485
490
500
6.095
268
268
268
268
283
735
1.200
843
499
481

6.429
3.679
2.007
1.175
1.817
14.459
1.443
917
800
800
800
11.493
1.870
1.870
1.870
1.870
1.888
1.905
17.855
838
838
838
838
874
2.832
3.601
2.432
1.894
1.876

7.104
4.372
2.509
1.175
2.040
15.765
1.468
943
800
800
800
12.525
838
838
838
838
959
885
17.986
1.019
1.019
1.019
1.019
1.067
2.803
1.514
2.530
1.944
1.355

7.104
4.372
2.509
1.175
2.040
15.765
1.468
943
800
800
800
12.525
1.870
1.870
1.870
1.870
1.888
1.905
17.986
1.019
1.019
1.019
1.019
1.067
2.832
3.601
2.530
1.944
1.876

29

1.184,8

6.576

29.920

28.519

30.956

91.805

88.772

97.485

Maxima radiación
Hora
Solar

Mes

Kcal/h

13 hs
10 hs
10 hs
15 hs
14 hs
6 hs
6 hs
6 hs
15 hs
15 hs
15 hs
6 hs
10 hs
10 hs
10 hs
10 hs
10 hs
10 hs
14 hs
10 hs
10 hs
10 hs
10 hs
10 hs
14 hs
10 hs
6 hs
6 hs
10 hs

del 21 Noviembre y 21 Enero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 24 Agosto y 20 Abril
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 21 de Junio
del 21 de Junio
del 21 de Junio
del 24 Agosto y 20 Abril
del 24 Agosto y 20 Abril
del 24 Agosto y 20 Abril
del 21 de Junio
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 23 Octubre y 20 Febrero
del 21 de Junio
del 21 de Junio
del 23 Octubre y 20 Febrero

RESUMEN CÁLCULOS CALORÍFICOS
Calor Total

Simult.

Calor Total
simultáneo

Q agua

Ratio

Ratio

Calor Total

Kcal/h

l/h

kcal/h·m²

W/m²

Kcal/h

Máxima
Radiación
Kcal/h

Máxima
temperatura
Kcal/h

8.276
6.229
4.254
2.006
2.319
22.242
1.932
1.393
1.352
1.352
1.352
17.923
2.128
2.128
2.128
2.128
2.146
2.406
24.790
1.346
1.346
1.346
1.346
1.625
3.652
3.683
2.547
1.908
1.886

9.327
7.174
4.974
2.006
2.553
24.843
2.039
1.496
1.352
1.352
1.352
20.029
1.122
1.122
1.122
1.122
1.242
1.436
25.016
1.578
1.578
1.578
1.578
1.892
3.628
1.602
2.663
1.963
1.367

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

9.327
7.174
4.974
2.006
2.553
24.843
2.039
1.496
1.352
1.352
1.352
20.029
2.128
2.128
2.128
2.128
2.146
2.406
25.016
1.578
1.578
1.578
1.578
1.892
3.652
3.683
2.663
1.963
1.886

1.097
844
585
236
300
2.923
240
176
159
159
159
2.356
250
250
250
250
252
283
2.943
186
186
186
186
223
430
433
313
231
222

207
105
151
127
85
91
108
147
140
140
140
93
250
250
250
250
252
283
101
126
126
126
126
151
289
205
67
218
314

241
123
176
148
99
106
125
171
162
162
162
108
291
291
291
291
293
329
118
146
146
146
146
175
336
238
78
254
365

5.032
4.470
2.994
917
2.851
11.059
1.338
957
662
662
662
8.901
1.014
1.014
1.014
1.014
1.318
1.079
12.612
1.235
1.235
1.235
1.235
1.300
1.996
1.695
1.909
1.026
651

129.171

130.105

100%

138.627

16.309

117

136

73.089

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica,Resumen
el dia
28/07/2021 a les 11:27, que informa.
por zonas

Calor Total
simultáneo

Q agua

Ratio

Ratio

Kcal/h

l/h

kcal/h·m²

W/m²

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

5.032
4.470
2.994
917
2.851
11.059
1.338
957
662
662
662
8.901
1.014
1.014
1.014
1.014
1.318
1.079
12.612
1.235
1.235
1.235
1.235
1.300
1.996
1.695
1.909
1.026
651

335
298
200
61
190
737
89
64
44
44
44
593
68
68
68
68
88
72
841
82
82
82
82
87
133
113
127
68
43

112
66
91
58
95
41
71
94
68
68
68
41
119
119
119
119
155
127
51
98
98
98
98
104
158
94
48
114
108

130
76
106
68
110
47
82
109
80
80
80
48
139
139
139
139
180
147
59
114
114
114
114
120
184
110
56
133
126

100%

73.089

4.873

62

72

Simult.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SO
SE
N
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

27,8 m²
11,4 m²
11,4 m²

x
x
x
x
x

396 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,35
0,00
0,00

3.857 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SO
SE
N
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

39,2 m² x
11,4 m² x
1,7 m² x
x
26,1 m² x
x
45,0 m² x
x
45,0 m² x
x
x

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

41 - MENJADOR PERSONAL

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

8 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

360 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

360 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
13,8 °C
11,5 °C
5,6 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

119,3 m²
45,0 m²

18 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

538 kcal/h
89 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
183 kcal/h
0 kcal/h
315 kcal/h
0 kcal/h
315 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

8 Pers.
0,7 kW
0,9 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

488 kcal/h
581 kcal/h
774 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

7.182 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
7.202 kcal/h

/

7.880 kcal/h

=

0,914

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
7.104 kcal/h

/

9.327 kcal/h

=

0,762

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

360 m³/h x
18 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-11 kcal/h
31 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

7.202 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

7.202 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

91 kcal/h
416 kcal/h

172 kcal/h

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Sub Total

507 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

679 kcal/h

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación

7.880 kcal/h

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

360 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

0,72

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

360 m³/h x
360 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-97 kcal/h
1.544 kcal/h

Sub Total

1.447 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

2.401 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,9 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

18 m³/h x
8 Pers.
x
x

) =

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

Calculada para 200 Kg/m 2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

7.104 kcal/h
9.327 kcal/h
207 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el MEP
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Página 1 de 63

CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

41 - MENJADOR PERSONAL

ESTIMADO A LAS:
SO
SE
N
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

27,8 m²
11,4 m²
11,4 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

390 kcal/hxm²
189 kcal/hxm²
27 kcal/hxm²
89 kcal/hxm²
249 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,35
0,00
0,00
0,00
0,00

3.798 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SO
SE
N
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

39,2 m²
11,4 m²
1,7 m²
0,0 m²
26,1 m²
0,0 m²
45,0 m²
0,0 m²
45,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
23,7 °C
24,0 °C
23,7 °C
-0,3 °C

BH

TR

-

%HR
79,0
50,0
79,0
-

8 Pers.
0 m²
119,25 m²

gr/kg
14,6
9,3
14,6
5,3

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,15 m³/h.m²

=
=
=

360 m³/h

Total

360 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
13,5 °C
8,5 °C
2,9 °C
9,0 °C
10,7 °C
10,7 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

13 hs del 21 Noviembre y 21 Enero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

45,0 m²

18 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-0,3 °C
-0,3 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-0,3 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

-28 kcal/h
-5 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
183 kcal/h
0 kcal/h
315 kcal/h
0 kcal/h
315 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

8 Pers.
0,7 kW
0,9 kW
0,0 kW

488 kcal/h
581 kcal/h
774 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

6.463 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
6.458 kcal/h

/

7.078 kcal/h

=

0,912

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
6.429 kcal/h

/

8.276 kcal/h

=

0,777

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

360 m³/h x
18 m³/h

-0,3 °C x 0'1 BF x
-0,3 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
-2 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

6.458 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

6.458 kcal/h / ( 0'3 x

5,3 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

68 kcal/h
416 kcal/h
0 kcal/h

136 kcal/h

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Sub Total

484 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

620 kcal/h

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación

7.078 kcal/h

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

360 m³/h x

5,3 gr/kg x 0'1BF x

0,72

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

360 m³/h x
360 m³/h x

-0,3 °Cx(1-0'1BF) x
5,3 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-29 kcal/h
1.227 kcal/h

Sub Total

1.198 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

) =

2.153 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
23,9 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

18 m³/h x
8 Pers.
x
0 x

10,0

Per latitut 40 º i 15 Hores

27 kcal/hxm²
27 kcal/hxm²
27 kcal/hxm²
189 kcal/hxm²
428 kcal/hxm²
390 kcal/hxm²
89 kcal/hxm²
27 kcal/hxm²
249 kcal/hxm²

Calculada per 200 Kg/m 2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

2,9 °C
3,2 °C
4,0 °C
8,5 °C
17,4 °C
13,5 °C
9,0 °C
3,7 °C
10,7 °C

6.429 kcal/h
8.276 kcal/h
184 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el MEP
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
41 - MENJADOR PERSONAL

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
45,00 m²

Superficie

k

m²
39,2 m²
11,4 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
26,1 m²
0,0 m²
45,0 m²
0,0 m²
45,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Norte
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
1.964
326
42
0
0
183
0
315
0
315
0
0

m³/h

Kcal/h

18
360

108
521

Infiltraciones
Renovación

3.146

628
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Norte

8-12 horas día

Tres+ventana grande

Total

0,1

0,25

0,05

0,4
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

5.032
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

112

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el MEP
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

5,9
130,0

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

27,8 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,00
x
x
x
x

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

27,8 m² x
x
1,7 m² x
x
60,6 m² x
x
68,1 m² x
x
68,1 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

1 - SALA DE FORMACIÓ D. A. C.

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

10 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

450 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

450 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
11,5 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

180,4 m²
68,1 m²

27 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

382 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
424 kcal/h
0 kcal/h
477 kcal/h
0 kcal/h
477 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

10 Pers.
1,0 kW
1,4 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
Sub total

610 kcal/h
878 kcal/h
1.171 kcal/h
0 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
4.493 kcal/h

/

5.365 kcal/h

=

0,837

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
4.372 kcal/h

/

7.174 kcal/h

=

0,609

4.460 kcal/h

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

450 m³/h x
27 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-14 kcal/h
46 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

4.493 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

14,0 °C

4.493 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

138 kcal/h
520 kcal/h

Sub Total

658 kcal/h

0,72

214 kcal/h

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Calor Latente Efectivo de la Habitación

872 kcal/h

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación

5.365 kcal/h

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

450 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

450 m³/h x
450 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-122 kcal/h
1.930 kcal/h

Sub Total

1.809 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

1.498 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,7 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

27 m³/h x
10 Pers.
x
x

) =

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

4.372 kcal/h
7.174 kcal/h
105 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SFO
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

1 - SALA DE FORMACIÓ D. A. C.

ESTIMADO A LAS:
SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

27,8 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

27,8 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
60,6 m²
0,0 m²
68,1 m²
0,0 m²
68,1 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
22,1 °C
24,0 °C
22,1 °C
-1,9 °C

BH

TR

-

%HR
90,9
50,0
90,9
-

10 Pers.
0 m²
180,41 m²

gr/kg
15,2
9,3
15,2
5,9

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,2 m³/h.m²

=
=
=

450 m³/h

Total

450 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
0,0 °C
0,4 °C
5,3 °C
-6,1 °C
-1,2 °C
-1,2 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

10 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

68,1 m²

27 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-1,9 °C
-1,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-1,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

-127 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
424 kcal/h
0 kcal/h
477 kcal/h
0 kcal/h
477 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

10 Pers.
1,0 kW
1,4 kW
0,0 kW

610 kcal/h
878 kcal/h
1.171 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

3.951 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
3.910 kcal/h

/

4.737 kcal/h

=

0,825

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
3.679 kcal/h

/

6.229 kcal/h

=

0,591

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

450 m³/h x
27 m³/h

-1,9 °C x 0'1 BF x
-1,9 °C
x

0,30
0,30

-26 kcal/h
-15 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

3.910 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

3.910 kcal/h / ( 0'3 x

5,9 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

115 kcal/h
520 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

635 kcal/h

0,72

191 kcal/h

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Calor Latente Efectivo de la Habitación

827 kcal/h

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación

4.737 kcal/h

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

450 m³/h x

5,9 gr/kg x 0'1BF x

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

450 m³/h x
450 m³/h x

-1,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-231 kcal/h
1.723 kcal/h

Sub Total

1.493 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

) =

1.303 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
23,3 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

27 m³/h x
10 Pers.
x
0 x

10,0

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-4,3 °C
-0,5 °C
5,3 °C
0,0 °C
0,4 °C
1,1 °C
-6,1 °C
-3,8 °C
-1,2 °C

3.679 kcal/h
6.229 kcal/h
91 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SFO
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
1 - SALA DE FORMACIÓ D. A. C.

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
68,08 m²

Superficie

k

m²
27,8 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
60,6 m²
0,0 m²
68,1 m²
0,0 m²
68,1 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Sureste
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
1.394
0
42
0
0
424
0
477
0
477
0
0

m³/h

Kcal/h

27
450

163
651

Infiltraciones
Renovación

2.813

813
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Sureste

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,03

0,25

0,02

0,3
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

4.470
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

66

kcal/h

5,2

kW

Kcal/hm²

76,4

W/m²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SFO
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

19,9 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,00
x
x
x
x

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

19,9 m² x
x
1,7 m² x
x
42,0 m² x
x
32,9 m² x
x
32,9 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

2 - SALA DE REUNIONS D. A. C. 1

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

9 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

405 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

405 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
11,5 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

87,2 m²
32,9 m²

13 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

273 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
294 kcal/h
0 kcal/h
230 kcal/h
0 kcal/h
230 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

9 Pers.
0,5 kW
0,7 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

549 kcal/h
424 kcal/h
566 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

2.609 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
2.619 kcal/h

/

3.346 kcal/h

=

0,783

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
2.509 kcal/h

/

4.974 kcal/h

=

0,504

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

405 m³/h x
13 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-12 kcal/h
22 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

2.619 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

13 m³/h x
9 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

67 kcal/h
468 kcal/h

Sub Total

535 kcal/h

0,72

193 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

728 kcal/h

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación

3.346 kcal/h

405 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

405 m³/h x
405 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-109 kcal/h
1.737 kcal/h

Sub Total

1.628 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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10,0

) =

873 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
26,6 °C

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

2.619 kcal/h / ( 0'3 x

APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

2.509 kcal/h
4.974 kcal/h
151 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SR1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

2 - SALA DE REUNIONS D. A. C. 1

ESTIMADO A LAS:
SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

19,9 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

19,9 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
42,0 m²
0,0 m²
32,9 m²
0,0 m²
32,9 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
22,1 °C
24,0 °C
22,1 °C
-1,9 °C

BH

TR

-

%HR
90,9
50,0
90,9
-

9 Pers.
0 m²
87,16 m²

gr/kg
15,2
9,3
15,2
5,9

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,2 m³/h.m²

=
=
=

405 m³/h

Total

405 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
0,0 °C
0,4 °C
5,3 °C
-6,1 °C
-1,2 °C
-1,2 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

10 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

32,9 m²

13 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-1,9 °C
-1,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-1,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

-91 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
294 kcal/h
0 kcal/h
230 kcal/h
0 kcal/h
230 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

9 Pers.
0,5 kW
0,7 kW
0,0 kW

549 kcal/h
424 kcal/h
566 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

2.245 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
2.214 kcal/h

/

2.910 kcal/h

=

0,761

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
2.007 kcal/h

/

4.254 kcal/h

=

0,472

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

405 m³/h x
13 m³/h

-1,9 °C x 0'1 BF x
-1,9 °C
x

0,30
0,30

-23 kcal/h
-7 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

2.214 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

13 m³/h x
9 Pers.
x
0 x

5,9 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

56 kcal/h
468 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

524 kcal/h

0,72

172 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

696 kcal/h

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación

2.910 kcal/h

405 m³/h x

5,9 gr/kg x 0'1BF x

405 m³/h x
405 m³/h x

-1,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-208 kcal/h
1.551 kcal/h

Sub Total

1.343 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

10,0

) =

738 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
23,0 °C

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

2.214 kcal/h / ( 0'3 x

APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-4,3 °C
-0,5 °C
5,3 °C
0,0 °C
0,4 °C
1,1 °C
-6,1 °C
-3,8 °C
-1,2 °C

2.007 kcal/h
4.254 kcal/h
129 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SR1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
2 - SALA DE REUNIONS D. A. C. 1

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
32,89 m²

Superficie

k

m²
19,9 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
42,0 m²
0,0 m²
32,9 m²
0,0 m²
32,9 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Sureste
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
995
0
42
0
0
294
0
230
0
230
0
0

m³/h

Kcal/h

13
405

79
586

Infiltraciones
Renovación

1.792

664
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Sureste

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,03

0,25

0,02

0,3
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

2.994
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

91

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SR1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

3,5
105,9

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

NO
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

x
x
x
x
x

124 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

x
x
x
x

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

NO
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

1,7 m²
40,7 m²
15,8 m²
15,8 m²

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

2 - SALA DE REUNIONS D. A. C. 2

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

3 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

135 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

135 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
5,8 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

41,7 m²
15,8 m²

6 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
285 kcal/h
0 kcal/h
110 kcal/h
0 kcal/h
110 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

3 Pers.
0,2 kW
0,3 kW

183 kcal/h
203 kcal/h
271 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.205 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.211 kcal/h

/

1.463 kcal/h

=

0,828

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.175 kcal/h

/

2.006 kcal/h

=

0,586

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

135 m³/h x
6 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-4 kcal/h
11 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.211 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

6 m³/h x
3 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

32 kcal/h
156 kcal/h

Sub Total

188 kcal/h

135 m³/h x

0,72

64 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

252 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.463 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

135 m³/h x
135 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-36 kcal/h
579 kcal/h

Sub Total

543 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

1.211 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

) =

404 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,9 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

1.175 kcal/h
2.006 kcal/h
127 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SR2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

2 - SALA DE REUNIONS D. A. C. 2

ESTIMADO A LAS:
NO
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

124 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

NO
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

0,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
40,7 m²
0,0 m²
15,8 m²
0,0 m²
15,8 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

3 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

135 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

135 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
5,8 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

15 hs del 24 Agosto y 20 Abril

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

41,7 m²
15,8 m²

6 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
285 kcal/h
0 kcal/h
110 kcal/h
0 kcal/h
110 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

3 Pers.
0,2 kW
0,3 kW
0,0 kW

183 kcal/h
203 kcal/h
271 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.205 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.211 kcal/h

/

1.463 kcal/h

=

0,828

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.175 kcal/h

/

2.006 kcal/h

=

0,586

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

135 m³/h x
6 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-4 kcal/h
11 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.211 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

6 m³/h x
3 Pers.
x
0 x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

32 kcal/h
156 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

188 kcal/h

135 m³/h x

0,72

64 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

252 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.463 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

135 m³/h x
135 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-36 kcal/h
579 kcal/h

Sub Total

543 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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1.211 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

) =

404 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,9 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

1.175 kcal/h
2.006 kcal/h
127 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SR2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
2 - SALA DE REUNIONS D. A. C. 2

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
15,75 m²

Superficie

k

m²
0,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
40,7 m²
0,0 m²
15,8 m²
0,0 m²
15,8 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

No fachada ext
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
0
0
42
0
0
285
0
110
0
110
0
0

m³/h

Kcal/h

6
135

38
195

Infiltraciones
Renovación

548

233
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

No fachada ext

8-12 horas día

No hay pared exterior

Total

0

0,25

0

0,25
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=
Ratio:
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917

kcal/h

1,1

kW

58

Kcal/hm²

67,7

W/m²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SR2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SO
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

26,5 m²

x
x
x
x
x

396 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,00
x
x
x
x

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SO
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

26,5 m² x
x
x
x
42,4 m² x
x
30,0 m² x
x
30,0 m² x
x
x

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

PASSADÍS 1

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

1 Pers.

x
x
x

0,15 m³/h.m²

TR

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

-

AIRE EXTERIOR
13,8 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones

79,5 m²

=
=
=

0 m³/h
0 m³/h
12 m³/h

Total

84 m³/h

Segons UNE 100-011-91

Sup. Local

30,0 m²

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

364 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
297 kcal/h
0 kcal/h
210 kcal/h
0 kcal/h
210 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

1 Pers.
0,5 kW
0,6 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

61 kcal/h
387 kcal/h
516 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

2.045 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
2.062 kcal/h

/

2.215 kcal/h

=

0,931

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
2.040 kcal/h

/

2.553 kcal/h

=

0,799

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

84 m³/h x
12 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
20 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

2.062 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

2.062 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

61 kcal/h
52 kcal/h

Sub Total

113 kcal/h

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

84 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

0,72

40 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

153 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

2.215 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

84 m³/h x
84 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-23 kcal/h
360 kcal/h

Sub Total

338 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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687 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,7 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

12 m³/h x
1 Pers.
x
x

) =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m 2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

2.040 kcal/h
2.553 kcal/h
85 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el PA1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

PASSADÍS 1

ESTIMADO A LAS:
SO
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

26,5 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SO
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

26,5 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
42,4 m²
0,0 m²
30,0 m²
0,0 m²
30,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
26,4 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
69,4
50,0
90,0
-

1 Pers.
0 m²
79,50 m²

gr/kg
15,0
9,3
15,9
6,6

x
x
x

0 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,15 m³/h.m²

=
=
=

0 m³/h
0 m³/h
12 m³/h

Total

84 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
6,0 °C
19,1 °C
1,4 °C
2,0 °C
4,5 °C
4,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

14 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions

Según UNE 100-011-91

Sup. Local

30,0 m²

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4 °C
2,4 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
2,4 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

153 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
297 kcal/h
0 kcal/h
210 kcal/h
0 kcal/h
210 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

1 Pers.
0,5 kW
0,6 kW
0,0 kW

61 kcal/h
387 kcal/h
516 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.834 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.840 kcal/h

/

1.981 kcal/h

=

0,929

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.817 kcal/h

/

2.319 kcal/h

=

0,784

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

84 m³/h x
12 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
2,4 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
9 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.840 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

1.840 kcal/h / ( 0'3 x

5,7 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

49 kcal/h
52 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

101 kcal/h

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

84 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

0,72

40 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

141 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.981 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

84 m³/h x
84 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-23 kcal/h
360 kcal/h

Sub Total

338 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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) =

613 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,3 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

12 m³/h x
1 Pers.
x
0 x

10,0

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m 2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-0,3 °C
0,1 °C
1,4 °C
9,1 °C
19,1 °C
6,0 °C
2,0 °C
-0,1 °C
4,5 °C

1.817 kcal/h
2.319 kcal/h
77 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el PA1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
PASSADÍS 1

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
30,00 m²

Superficie

k

m²
26,5 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
42,4 m²
0,0 m²
30,0 m²
0,0 m²
30,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Suroeste
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
1.327
0
0
0
0
297
0
210
0
210
0
0

m³/h

Kcal/h

12
84

72
121

Infiltraciones
Renovación

2.044

193
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Suroeste

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,03

0,25

0,02

0,3
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

2.851
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

95

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el PA1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

3,3
110,5

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

N
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

31,8 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,41
x
x
x
x

456 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

x
31,8 m² x
10,1 m² x
x
158,2 m² x
x
272,0 m² x
x
272,0 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

OFICINA 1

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

32 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

1.440 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

1.440 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
5,6 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

720,8 m²
272,0 m²

108 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
249 kcal/h
252 kcal/h
0 kcal/h
1.107 kcal/h
0 kcal/h
1.904 kcal/h
0 kcal/h
1.904 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

32 Pers.
4,1 kW
5,4 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

1.952 kcal/h
3.509 kcal/h
4.678 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

16.012 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
16.154 kcal/h

/

19.055 kcal/h

=

0,848

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
15.765 kcal/h

/

24.843 kcal/h

=

0,635

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

1.440 m³/h x
108 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-43 kcal/h
185 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

16.154 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

108 m³/h x
32 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

550 kcal/h
1.664 kcal/h

Sub Total

2.214 kcal/h

1.440 m³/h x

0,72

686 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

2.901 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

19.055 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

16.154 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

1.440 m³/h x
1.440 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-389 kcal/h
6.177 kcal/h

Sub Total

5.788 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

) =

5.385 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,5 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

15.765 kcal/h
24.843 kcal/h
91 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el OF1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

OFICINA 1

ESTIMADO A LAS:
N
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

31,8 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

87 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,41
0,00
0,00
0,00
0,00

1.134 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

0,0 m²
31,8 m²
10,1 m²
0,0 m²
158,2 m²
0,0 m²
272,0 m²
0,0 m²
272,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
20,1 °C
24,0 °C
20,1 °C
-3,9 °C

BH

32 Pers.
0 m²
720,80 m²

del 21 de Junio
TR

-

%HR
100,0
50,0
100,0
-

gr/kg
14,8
9,3
14,8
5,5

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,15 m³/h.m²

=
=
=

1.440 m³/h

Total

1.440 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
-12,5 °C
-11,8 °C
-11,2 °C
-11,2 °C
-9,4 °C
-9,4 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

6 hs

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

272,0 m²

108 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-3,9 °C
-3,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-3,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
-171 kcal/h
252 kcal/h
0 kcal/h
1.107 kcal/h
0 kcal/h
1.904 kcal/h
0 kcal/h
1.904 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

32 Pers.
4,1 kW
5,4 kW
0,0 kW

1.952 kcal/h
3.509 kcal/h
4.678 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

16.270 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
15.975 kcal/h

/

18.636 kcal/h

=

0,857

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
14.459 kcal/h

/

22.242 kcal/h

=

0,650

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

1.440 m³/h x
108 m³/h

-3,9 °C x 0'1 BF x
-3,9 °C
x

0,30
0,30

-168 kcal/h
-127 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

15.975 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

108 m³/h x
32 Pers.
x
0 x

5,5 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

427 kcal/h
1.664 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

2.091 kcal/h

1.440 m³/h x

0,72

569 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,5 gr/kg x 0'1BF x

2.661 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

18.636 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

15.975 kcal/h / ( 0'3 x

1.440 m³/h x
1.440 m³/h x

-3,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,5 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-1.516 kcal/h
5.123 kcal/h

Sub Total

3.607 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

10,0

) =

5.325 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
22,9 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

87 kcal/hxm²
320 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-12,5 °C
-10,2 °C
-11,2 °C
-9,2 °C
-11,8 °C
-11,3 °C
-11,2 °C
-12,3 °C
-9,4 °C

14.459 kcal/h
22.242 kcal/h
82 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el OF1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
OFICINA 1

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
272,00 m²

Superficie

k

m²
0,0 m²
31,8 m²
10,1 m²
0,0 m²
0,0 m²
158,2 m²
0,0 m²
272,0 m²
0,0 m²
272,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Norte
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
0
910
252
0
0
1.107
0
1.904
0
1.904
0
0

m³/h

Kcal/h

108
1.440

650
2.082

Infiltraciones
Renovación

6.078

2.733
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Norte

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,1

0,25

0,02

0,37
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

11.059
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

41

kcal/h

12,9

kW

Kcal/hm²

47,3

W/m²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el OF1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

N
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

9,3 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,41
x
x
x
x

133 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

x
9,3 m² x
1,7 m² x
x
39,4 m² x
x
19,0 m² x
x
19,0 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

4 - DIRECCIÓ

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

2 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

90 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

90 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
5,6 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

50,2 m²
19,0 m²

8 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
73 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
276 kcal/h
0 kcal/h
133 kcal/h
0 kcal/h
133 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

2 Pers.
0,3 kW
0,4 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

122 kcal/h
245 kcal/h
326 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.482 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.492 kcal/h

/

1.677 kcal/h

=

0,890

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.468 kcal/h

/

2.039 kcal/h

=

0,720

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

90 m³/h x
8 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
13 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.492 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

8 m³/h x
2 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

38 kcal/h
104 kcal/h

Sub Total

142 kcal/h

90 m³/h x

0,72

43 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

185 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.677 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

90 m³/h x
90 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-24 kcal/h
386 kcal/h

Sub Total

362 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

1.492 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

383 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,3 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

1.468 kcal/h
2.039 kcal/h
108 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia
DIR 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

4 - DIRECCIÓ

ESTIMADO A LAS:
N
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

9,3 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

87 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,41
0,00
0,00
0,00
0,00

331 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

0,0 m²
9,3 m²
1,7 m²
0,0 m²
39,4 m²
0,0 m²
19,0 m²
0,0 m²
19,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
20,1 °C
24,0 °C
20,1 °C
-3,9 °C

BH

2 Pers.
0 m²
50,24 m²

del 21 de Junio
TR

-

%HR
100,0
50,0
100,0
-

gr/kg
14,8
9,3
14,8
5,5

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,15 m³/h.m²

=
=
=

90 m³/h

Total

90 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
-12,5 °C
-11,8 °C
-11,2 °C
-11,2 °C
-9,4 °C
-9,4 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

6 hs

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

19,0 m²

8 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-3,9 °C
-3,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-3,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
-50 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
276 kcal/h
0 kcal/h
133 kcal/h
0 kcal/h
133 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

2 Pers.
0,3 kW
0,4 kW
0,0 kW

122 kcal/h
245 kcal/h
326 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.557 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.538 kcal/h

/

1.707 kcal/h

=

0,901

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.443 kcal/h

/

1.932 kcal/h

=

0,747

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

90 m³/h x
8 m³/h

-3,9 °C x 0'1 BF x
-3,9 °C
x

0,30
0,30

-11 kcal/h
-9 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.538 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

8 m³/h x
2 Pers.
x
0 x

5,5 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

30 kcal/h
104 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

134 kcal/h

90 m³/h x

0,72

36 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,5 gr/kg x 0'1BF x

169 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.707 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

90 m³/h x
90 m³/h x

-3,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,5 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-95 kcal/h
320 kcal/h

Sub Total

225 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

1.538 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

394 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
23,1 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

87 kcal/hxm²
320 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-12,5 °C
-10,2 °C
-11,2 °C
-9,2 °C
-11,8 °C
-11,3 °C
-11,2 °C
-12,3 °C
-9,4 °C

1.443 kcal/h
1.932 kcal/h
102 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia
DIR 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
4 - DIRECCIÓ

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
18,96 m²

Superficie

k

m²
0,0 m²
9,3 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
39,4 m²
0,0 m²
19,0 m²
0,0 m²
19,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Norte
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
0
265
42
0
0
276
0
133
0
133
0
0

m³/h

Kcal/h

8
90

45
130

Infiltraciones
Renovación

849

175
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Norte

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,1

0,25

0,02

0,37
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

1.338
Ratio:
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71

kcal/h

1,6

kW

Kcal/hm²

82,1

W/m²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia
DIR 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

N
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,41
x
x
x
x

114 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

x
8,0 m² x
1,7 m² x
x
24,8 m² x
x
10,2 m² x
x
10,2 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

11 - ESPAI POLIVALENT 2

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

2 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

90 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

90 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
5,6 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

27,0 m²
10,2 m²

4 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
62 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
174 kcal/h
0 kcal/h
71 kcal/h
0 kcal/h
71 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

2 Pers.
0,2 kW
0,2 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
Sub total

122 kcal/h
131 kcal/h
175 kcal/h
0 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
967 kcal/h

/

1.134 kcal/h

=

0,852

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
943 kcal/h

/

1.496 kcal/h

=

0,630

963 kcal/h

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

90 m³/h x
4 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
7 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

967 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

4 m³/h x
2 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

21 kcal/h
104 kcal/h

Sub Total

125 kcal/h

90 m³/h x

0,72

43 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

167 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.134 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

90 m³/h x
90 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-24 kcal/h
386 kcal/h

Sub Total

362 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

967 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

248 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
26,1 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

943 kcal/h
1.496 kcal/h
147 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el EP2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Página 22 de 63

CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

11 - ESPAI POLIVALENT 2

ESTIMADO A LAS:
N
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

87 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,41
0,00
0,00
0,00
0,00

284 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

0,0 m²
8,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
24,8 m²
0,0 m²
10,2 m²
0,0 m²
10,2 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
20,1 °C
24,0 °C
20,1 °C
-3,9 °C

BH

2 Pers.
0 m²
26,95 m²

del 21 de Junio
TR

-

%HR
100,0
50,0
100,0
-

gr/kg
14,8
9,3
14,8
5,5

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,15 m³/h.m²

=
=
=

90 m³/h

Total

90 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
-12,5 °C
-11,8 °C
-11,2 °C
-11,2 °C
-9,4 °C
-9,4 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

6 hs

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

10,2 m²

4 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-3,9 °C
-3,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-3,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
-43 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
174 kcal/h
0 kcal/h
71 kcal/h
0 kcal/h
71 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

2 Pers.
0,2 kW
0,2 kW
0,0 kW

122 kcal/h
131 kcal/h
175 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.027 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.012 kcal/h

/

1.167 kcal/h

=

0,867

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
917 kcal/h

/

1.393 kcal/h

=

0,658

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

90 m³/h x
4 m³/h

-3,9 °C x 0'1 BF x
-3,9 °C
x

0,30
0,30

-11 kcal/h
-5 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.012 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

4 m³/h x
2 Pers.
x
0 x

5,5 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

16 kcal/h
104 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

120 kcal/h

90 m³/h x

0,72

36 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,5 gr/kg x 0'1BF x

156 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.167 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

90 m³/h x
90 m³/h x

-3,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,5 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-95 kcal/h
320 kcal/h

Sub Total

225 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

1.012 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

259 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
22,6 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

87 kcal/hxm²
320 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-12,5 °C
-10,2 °C
-11,2 °C
-9,2 °C
-11,8 °C
-11,3 °C
-11,2 °C
-12,3 °C
-9,4 °C

917 kcal/h
1.393 kcal/h
137 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el EP2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
11 - ESPAI POLIVALENT 2

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
10,17 m²

Superficie

k

m²
0,0 m²
8,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
24,8 m²
0,0 m²
10,2 m²
0,0 m²
10,2 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Norte
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
0
228
42
0
0
174
0
71
0
71
0
0

m³/h

Kcal/h

4
90

24
130

Infiltraciones
Renovación

586

154
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Norte

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,1

0,25

0,02

0,37
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

957

kcal/h

94

Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el EP2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,1
109,4

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

NO
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

x
x
x
x
x

124 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

x
x
x
x

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

NO
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

1,7 m²
32,8 m²
9,7 m²
9,7 m²

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

12-14 - ESPAI POLIVALENT 3, 4, 5

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

2 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

90 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

90 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
5,8 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones

25,7 m²

Sup. Local

9,7 m²

4 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
229 kcal/h
0 kcal/h
68 kcal/h
0 kcal/h
68 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

2 Pers.
0,1 kW
0,2 kW

Sub total

122 kcal/h
125 kcal/h
166 kcal/h
0 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
824 kcal/h

/

991 kcal/h

=

0,832

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
800 kcal/h

/

1.352 kcal/h

=

0,591

820 kcal/h

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

90 m³/h x
4 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
7 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

824 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

4 m³/h x
2 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

20 kcal/h
104 kcal/h

Sub Total

124 kcal/h

90 m³/h x

0,72

43 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

166 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

991 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

90 m³/h x
90 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-24 kcal/h
386 kcal/h

Sub Total

362 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

824 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

211 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
26,4 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

800 kcal/h
1.352 kcal/h
140 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el EPO
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

12-14 - ESPAI POLIVALENT 3, 4, 5

ESTIMADO A LAS:
NO
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

124 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

NO
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

0,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
32,8 m²
0,0 m²
9,7 m²
0,0 m²
9,7 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

2 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

90 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

90 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
5,8 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

15 hs del 24 Agosto y 20 Abril

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones

25,7 m²

Sup. Local

9,7 m²

4 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
229 kcal/h
0 kcal/h
68 kcal/h
0 kcal/h
68 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

2 Pers.
0,1 kW
0,2 kW
0,0 kW

122 kcal/h
125 kcal/h
166 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

820 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
824 kcal/h

/

991 kcal/h

=

0,832

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
800 kcal/h

/

1.352 kcal/h

=

0,591

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

90 m³/h x
4 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
7 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

824 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

4 m³/h x
2 Pers.
x
0 x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

20 kcal/h
104 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

124 kcal/h

90 m³/h x

0,72

43 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

166 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

991 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

90 m³/h x
90 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-24 kcal/h
386 kcal/h

Sub Total

362 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

824 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

211 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
26,4 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

800 kcal/h
1.352 kcal/h
140 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el EPO
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
12-14 - ESPAI POLIVALENT 3, 4, 5

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
9,68 m²

Superficie

k

m²
0,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
32,8 m²
0,0 m²
9,7 m²
0,0 m²
9,7 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

No fachada ext
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
0
0
42
0
0
229
0
68
0
68
0
0

m³/h

Kcal/h

4
90

23
130

Infiltraciones
Renovación

407

153
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

No fachada ext

8-12 horas día

No hay pared exterior

Total

0

0,25

0

0,25
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

662

kcal/h

0,8

kW

68

Kcal/hm²

79,5

W/m²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el EPO
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

N
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

31,8 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,41
x
x
x
x

456 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

x
31,8 m² x
1,7 m² x
x
125,5 m² x
x
216,0 m² x
x
216,0 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

OFICINA 2

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

26 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

1.170 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

1.199 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
5,6 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

572,4 m²
216,0 m²

86 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
249 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
879 kcal/h
0 kcal/h
1.512 kcal/h
0 kcal/h
1.512 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

26 Pers.
3,2 kW
4,3 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

1.586 kcal/h
2.786 kcal/h
3.715 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

12.738 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
12.849 kcal/h

/

15.209 kcal/h

=

0,845

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
12.525 kcal/h

/

20.029 kcal/h

=

0,625

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

1.199 m³/h x
86 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-36 kcal/h
147 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

12.849 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

86 m³/h x
26 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

437 kcal/h
1.352 kcal/h

Sub Total

1.789 kcal/h

1.199 m³/h x

0,72

571 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

2.361 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

15.209 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

12.849 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

1.199 m³/h x
1.199 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-324 kcal/h
5.143 kcal/h

Sub Total

4.820 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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) =

4.283 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,6 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

12.525 kcal/h
20.029 kcal/h
93 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el OF2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

OFICINA 2

ESTIMADO A LAS:
N
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

31,8 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

87 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,41
0,00
0,00
0,00
0,00

1.134 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

0,0 m²
31,8 m²
1,7 m²
0,0 m²
125,5 m²
0,0 m²
216,0 m²
0,0 m²
216,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
20,1 °C
24,0 °C
20,1 °C
-3,9 °C

BH

26 Pers.
0 m²
572,40 m²

del 21 de Junio
TR

-

%HR
100,0
50,0
100,0
-

gr/kg
14,8
9,3
14,8
5,5

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,15 m³/h.m²

=
=
=

1.170 m³/h

Total

1.199 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
-12,5 °C
-11,8 °C
-11,2 °C
-11,2 °C
-9,4 °C
-9,4 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

6 hs

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

216,0 m²

86 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-3,9 °C
-3,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-3,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
-171 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
879 kcal/h
0 kcal/h
1.512 kcal/h
0 kcal/h
1.512 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

26 Pers.
3,2 kW
4,3 kW
0,0 kW

1.586 kcal/h
2.786 kcal/h
3.715 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

12.996 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
12.755 kcal/h

/

14.920 kcal/h

=

0,855

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
11.493 kcal/h

/

17.923 kcal/h

=

0,641

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

1.199 m³/h x
86 m³/h

-3,9 °C x 0'1 BF x
-3,9 °C
x

0,30
0,30

-140 kcal/h
-100 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

12.755 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

86 m³/h x
26 Pers.
x
0 x

5,5 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

339 kcal/h
1.352 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

1.691 kcal/h

1.199 m³/h x

0,72

474 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,5 gr/kg x 0'1BF x

2.165 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

14.920 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

12.755 kcal/h / ( 0'3 x

1.199 m³/h x
1.199 m³/h x

-3,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,5 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-1.263 kcal/h
4.265 kcal/h

Sub Total

3.003 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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10,0

) =

4.252 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
22,9 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

87 kcal/hxm²
320 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-12,5 °C
-10,2 °C
-11,2 °C
-9,2 °C
-11,8 °C
-11,3 °C
-11,2 °C
-12,3 °C
-9,4 °C

11.493 kcal/h
17.923 kcal/h
83 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el OF2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
OFICINA 2

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
216,00 m²

Superficie

k

m²
0,0 m²
31,8 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
125,5 m²
0,0 m²
216,0 m²
0,0 m²
216,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Norte
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
0
910
42
0
0
879
0
1.512
0
1.512
0
0

m³/h

Kcal/h

86
1.199

516
1.734

Infiltraciones
Renovación

4.855

2.250
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Norte

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,1

0,25

0,02

0,37
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

8.901
Ratio:
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41

kcal/h

10,4

kW

Kcal/hm²

47,9

W/m²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el OF2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,37
x
x
x
x

103 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

8,0 m² x
x
1,7 m² x
x
22,2 m² x
x
8,5 m² x
x
8,5 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

5-8 - DESPATXOS

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

1 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

45 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

45 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
11,5 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones

22,6 m²

Sup. Local

8,5 m²

3 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

109 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
155 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

1 Pers.
0,1 kW
0,2 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

61 kcal/h
110 kcal/h
146 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

846 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
850 kcal/h

/

941 kcal/h

=

0,904

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
838 kcal/h

/

1.122 kcal/h

=

0,747

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

45 m³/h x
3 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-1 kcal/h
6 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

850 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

3 m³/h x
1 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

17 kcal/h
52 kcal/h

Sub Total

69 kcal/h

0,72

21 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

91 kcal/h

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación

941 kcal/h

45 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

45 m³/h x
45 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-12 kcal/h
193 kcal/h

Sub Total

181 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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13,0

) =

218 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,2 °C

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

850 kcal/h / ( 0'3 x

APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

838 kcal/h
1.122 kcal/h
132 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el DES
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

5-8 - DESPATXOS

ESTIMADO A LAS:
SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,37
0,00
0,00
0,00
0,00

1.300 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

8,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
22,2 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
22,1 °C
24,0 °C
22,1 °C
-1,9 °C

BH

TR

-

%HR
90,9
50,0
90,9
-

1 Pers.
0 m²
22,55 m²

gr/kg
15,2
9,3
15,2
5,9

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,2 m³/h.m²

=
=
=

45 m³/h

Total

45 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
0,0 °C
0,4 °C
5,3 °C
-6,1 °C
-1,2 °C
-1,2 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

10 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

8,5 m²

3 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-1,9 °C
-1,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-1,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

-36 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
155 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

1 Pers.
0,1 kW
0,2 kW
0,0 kW

61 kcal/h
110 kcal/h
146 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.897 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.893 kcal/h

/

1.978 kcal/h

=

0,957

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.870 kcal/h

/

2.128 kcal/h

=

0,879

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

45 m³/h x
3 m³/h

-1,9 °C x 0'1 BF x
-1,9 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
-2 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.893 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

3 m³/h x
1 Pers.
x
0 x

5,9 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

14 kcal/h
52 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

66 kcal/h

0,72

19 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

86 kcal/h

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.978 kcal/h

45 m³/h x

5,9 gr/kg x 0'1BF x

45 m³/h x
45 m³/h x

-1,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-23 kcal/h
172 kcal/h

Sub Total

149 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

13,0

) =

485 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
23,8 °C

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

1.893 kcal/h / ( 0'3 x

APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-4,3 °C
-0,5 °C
5,3 °C
0,0 °C
0,4 °C
1,1 °C
-6,1 °C
-3,8 °C
-1,2 °C

1.870 kcal/h
2.128 kcal/h
250 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el DES
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
5-8 - DESPATXOS

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
8,51 m²

Superficie

k

m²
8,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
22,2 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Sureste
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
398
0
42
0
0
155
0
60
0
60
0
0

m³/h

Kcal/h

3
45

20
65

Infiltraciones
Renovación

715

85
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Sureste

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,03

0,25

0,02

0,3
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

1.014
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

119

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el DES
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,2
138,6

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

N
SE
SE
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
8,0 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,41
0,37

114 kcal/h
103 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
SE
SE
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

8,0 m² x
8,0 m² x
1,7 m² x
x
14,2 m² x
x
8,5 m² x
x
8,5 m² x
x
x

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

9 - CAP DEPARTAMENT 4

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

1 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

45 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

45 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
5,6 °C
11,5 °C
11,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

22,6 m²
8,5 m²

3 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

109 kcal/h
62 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
100 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

1 Pers.
0,1 kW
0,2 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
Sub total

61 kcal/h
110 kcal/h
146 kcal/h
0 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
971 kcal/h

/

1.061 kcal/h

=

0,915

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
959 kcal/h

/

1.242 kcal/h

=

0,772

966 kcal/h

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

45 m³/h x
3 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-1 kcal/h
6 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

971 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

11,0 °C

971 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

17 kcal/h
52 kcal/h

21 kcal/h

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Sub Total

69 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

91 kcal/h

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.061 kcal/h

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

45 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

0,72

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

45 m³/h x
45 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-12 kcal/h
193 kcal/h

Sub Total

181 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

249 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,0 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

3 m³/h x
1 Pers.
x
x

) =

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

Calculada para 200 Kg/m 2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

959 kcal/h
1.242 kcal/h
146 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el CD4
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

9 - CAP DEPARTAMENT 4

ESTIMADO A LAS:
N
SE
SE
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
8,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

29 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,41
0,37
0,00
0,00
0,00

95 kcal/h
1.300 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
SE
SE
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

8,0 m²
8,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
14,2 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
22,1 °C
24,0 °C
22,1 °C
-1,9 °C

BH

TR

-

%HR
90,9
50,0
90,9
-

1 Pers.
0 m²
22,55 m²

gr/kg
15,2
9,3
15,2
5,9

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,2 m³/h.m²

=
=
=

45 m³/h

Total

45 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
-4,3 °C
0,0 °C
0,0 °C
-6,1 °C
-1,2 °C
-1,2 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

10 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

8,5 m²

3 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-1,9 °C
-1,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-1,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

-36 kcal/h
-21 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
100 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

1 Pers.
0,1 kW
0,2 kW
0,0 kW

61 kcal/h
110 kcal/h
146 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.915 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.911 kcal/h

/

1.996 kcal/h

=

0,957

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.888 kcal/h

/

2.146 kcal/h

=

0,880

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

45 m³/h x
3 m³/h

-1,9 °C x 0'1 BF x
-1,9 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
-2 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.911 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

1.911 kcal/h / ( 0'3 x

5,9 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

14 kcal/h
52 kcal/h
0 kcal/h

19 kcal/h

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Sub Total

66 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

86 kcal/h

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.996 kcal/h

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

45 m³/h x

5,9 gr/kg x 0'1BF x

0,72

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

45 m³/h x
45 m³/h x

-1,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-23 kcal/h
172 kcal/h

Sub Total

149 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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) =

490 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
23,8 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

3 m³/h x
1 Pers.
x
0 x

13,0

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

Calculada per 200 Kg/m 2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-4,3 °C
-0,5 °C
5,3 °C
0,0 °C
0,4 °C
1,1 °C
-6,1 °C
-3,8 °C
-1,2 °C

1.888 kcal/h
2.146 kcal/h
252 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el CD4
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
9 - CAP DEPARTAMENT 4

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
8,51 m²

Superficie

k

m²
8,0 m²
8,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
14,2 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Norte
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
398
228
42
0
0
100
0
60
0
60
0
0

m³/h

Kcal/h

3
45

20
65

Infiltraciones
Renovación

886

85
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Norte

8-12 horas día

Dos+ventana grande

Total

0,1

0,25

0,04

0,39
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

1.318
Ratio:
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155

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el CD4
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,5
180,0

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,37
x
x
x
x

103 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

8,0 m² x
x
1,7 m² x
x
22,2 m² x
x
8,5 m² x
x
8,5 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

10 - ESPAI POLIVALENT 1

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

2 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

90 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

90 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
11,5 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones

22,6 m²

Sup. Local

8,5 m²

3 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

109 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
155 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

2 Pers.
0,1 kW
0,2 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
Sub total

122 kcal/h
110 kcal/h
146 kcal/h
0 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
910 kcal/h

/

1.074 kcal/h

=

0,847

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
885 kcal/h

/

1.436 kcal/h

=

0,617

907 kcal/h

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

90 m³/h x
3 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
6 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

910 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

3 m³/h x
2 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

17 kcal/h
104 kcal/h

Sub Total

121 kcal/h

90 m³/h x

0,72

43 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

164 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.074 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

90 m³/h x
90 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-24 kcal/h
386 kcal/h

Sub Total

362 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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910 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

233 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
26,2 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

885 kcal/h
1.436 kcal/h
169 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el EP1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

10 - ESPAI POLIVALENT 1

ESTIMADO A LAS:
SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,37
0,00
0,00
0,00
0,00

1.300 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

8,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
22,2 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
22,1 °C
24,0 °C
22,1 °C
-1,9 °C

BH

TR

-

%HR
90,9
50,0
90,9
-

2 Pers.
0 m²
22,55 m²

gr/kg
15,2
9,3
15,2
5,9

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,2 m³/h.m²

=
=
=

90 m³/h

Total

90 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
0,0 °C
0,4 °C
5,3 °C
-6,1 °C
-1,2 °C
-1,2 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

10 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

8,5 m²

3 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-1,9 °C
-1,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-1,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

-36 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
155 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
60 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

2 Pers.
0,1 kW
0,2 kW
0,0 kW

122 kcal/h
110 kcal/h
146 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.958 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.951 kcal/h

/

2.108 kcal/h

=

0,926

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.905 kcal/h

/

2.406 kcal/h

=

0,792

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

90 m³/h x
3 m³/h

-1,9 °C x 0'1 BF x
-1,9 °C
x

0,30
0,30

-5 kcal/h
-2 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.951 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

3 m³/h x
2 Pers.
x
0 x

5,9 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

14 kcal/h
104 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

118 kcal/h

90 m³/h x

0,72

38 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,9 gr/kg x 0'1BF x

157 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

2.108 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

90 m³/h x
90 m³/h x

-1,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-46 kcal/h
345 kcal/h

Sub Total

299 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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1.951 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

500 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
23,7 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-4,3 °C
-0,5 °C
5,3 °C
0,0 °C
0,4 °C
1,1 °C
-6,1 °C
-3,8 °C
-1,2 °C

1.905 kcal/h
2.406 kcal/h
283 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el EP1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
10 - ESPAI POLIVALENT 1

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
8,51 m²

Superficie

k

m²
8,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
22,2 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
8,5 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Sureste
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
398
0
42
0
0
155
0
60
0
60
0
0

m³/h

Kcal/h

3
90

20
130

Infiltraciones
Renovación

715

150
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Sureste

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,03

0,25

0,02

0,3
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

1.079
Ratio:
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127

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el EP1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,3
147,5

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SO
N
O
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

29,2 m²
59,6 m²

x
x
x
x
x

396 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,35
0,00

4.040 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SO
N
O
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

29,2 m² x
59,6 m² x
13,4 m² x
x
75,3 m² x
x
247,5 m² x
x
247,5 m² x
x
x

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

OFICINA 3

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

24 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

1.080 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

1.108 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
13,8 °C
5,6 °C
9,4 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

655,9 m²
247,5 m²

98 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

400 kcal/h
468 kcal/h
336 kcal/h
0 kcal/h
527 kcal/h
0 kcal/h
1.733 kcal/h
0 kcal/h
1.733 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

24 Pers.
3,7 kW
5,0 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

1.464 kcal/h
3.193 kcal/h
4.257 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

18.150 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
18.285 kcal/h

/

20.562 kcal/h

=

0,889

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
17.986 kcal/h

/

25.016 kcal/h

=

0,719

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

1.108 m³/h x
98 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-33 kcal/h
168 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

18.285 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

501 kcal/h
1.248 kcal/h

Sub Total

1.749 kcal/h

1.108 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

0,72

528 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

2.277 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

20.562 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

18.285 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

1.108 m³/h x
1.108 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-299 kcal/h
4.753 kcal/h

Sub Total

4.454 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

) =

6.095 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,0 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

98 m³/h x
24 Pers.
x
x

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m 2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

17.986 kcal/h
25.016 kcal/h
101 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el OF3
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

OFICINA 3

ESTIMADO A LAS:
SO
N
O
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

29,2 m²
59,6 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

442 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,35
0,00
0,00
0,00
0,00

4.510 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SO
N
O
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

29,2 m²
59,6 m²
13,4 m²
0,0 m²
75,3 m²
0,0 m²
247,5 m²
0,0 m²
247,5 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
26,4 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
69,4
50,0
90,0
-

24 Pers.
0 m²
655,88 m²

gr/kg
15,0
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,15 m³/h.m²

=
=
=

1.080 m³/h

Total

1.108 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
6,0 °C
-0,3 °C
2,0 °C
2,0 °C
4,5 °C
4,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

14 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

247,5 m²

98 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4 °C
2,4 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
2,4 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

168 kcal/h
197 kcal/h
336 kcal/h
0 kcal/h
527 kcal/h
0 kcal/h
1.733 kcal/h
0 kcal/h
1.733 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

24 Pers.
3,7 kW
5,0 kW
0,0 kW

1.464 kcal/h
3.193 kcal/h
4.257 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

18.117 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
18.155 kcal/h

/

20.337 kcal/h

=

0,893

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
17.855 kcal/h

/

24.790 kcal/h

=

0,720

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

1.108 m³/h x
98 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
2,4 °C
x

0,30
0,30

-33 kcal/h
71 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

18.155 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

5,7 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

406 kcal/h
1.248 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

1.654 kcal/h

1.108 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

0,72

528 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

2.182 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

20.337 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

18.155 kcal/h / ( 0'3 x

1.108 m³/h x
1.108 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-299 kcal/h
4.753 kcal/h

Sub Total

4.454 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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10,0

) =

6.052 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,4 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

98 m³/h x
24 Pers.
x
0 x

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m 2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-0,3 °C
0,1 °C
1,4 °C
9,1 °C
19,1 °C
6,0 °C
2,0 °C
-0,1 °C
4,5 °C

17.855 kcal/h
24.790 kcal/h
100 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el OF3
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
OFICINA 3

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
247,50 m²

Superficie

k

m²
29,2 m²
59,6 m²
13,4 m²
0,0 m²
0,0 m²
75,3 m²
0,0 m²
247,5 m²
0,0 m²
247,5 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Norte
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
1.460
1.707
336
0
0
527
0
1.733
0
1.733
0
0

m³/h

Kcal/h

98
1.108

592
1.602

Infiltraciones
Renovación

7.495

2.194
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Norte

8-12 horas día

Dos+ventana grande

Total

0,1

0,25

0,04

0,39
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

12.612
Ratio:
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51

kcal/h

14,7

kW

Kcal/hm²

59,3

W/m²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el OF3
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,00
x
x
x
x

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

8,0 m² x
x
1,7 m² x
x
30,1 m² x
x
12,6 m² x
x
12,6 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

34-37 - SALA ATENCIÓ 1, 2, 3, 4

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

2 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

90 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

90 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
11,5 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

33,3 m²
12,6 m²

5 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

109 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
211 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

2 Pers.
0,2 kW
0,3 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

122 kcal/h
162 kcal/h
216 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.038 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.044 kcal/h

/

1.216 kcal/h

=

0,858

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.019 kcal/h

/

1.578 kcal/h

=

0,646

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

90 m³/h x
5 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-3 kcal/h
9 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.044 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

5 m³/h x
2 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

25 kcal/h
104 kcal/h

Sub Total

129 kcal/h

90 m³/h x

0,72

43 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

172 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.216 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

90 m³/h x
90 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-24 kcal/h
386 kcal/h

Sub Total

362 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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1.044 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

268 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,9 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

1.019 kcal/h
1.578 kcal/h
126 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SAT
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

34-37 - SALA ATENCIÓ 1, 2, 3, 4

ESTIMADO A LAS:
SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

8,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
30,1 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
22,1 °C
24,0 °C
22,1 °C
-1,9 °C

BH

TR

-

%HR
90,9
50,0
90,9
-

2 Pers.
0 m²
33,28 m²

gr/kg
15,2
9,3
15,2
5,9

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,2 m³/h.m²

=
=
=

90 m³/h

Total

90 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
0,0 °C
0,4 °C
5,3 °C
-6,1 °C
-1,2 °C
-1,2 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

10 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

12,6 m²

5 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-1,9 °C
-1,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-1,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

-36 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
211 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

2 Pers.
0,2 kW
0,3 kW
0,0 kW

122 kcal/h
162 kcal/h
216 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

892 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
884 kcal/h

/

1.048 kcal/h

=

0,844

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
838 kcal/h

/

1.346 kcal/h

=

0,623

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

90 m³/h x
5 m³/h

-1,9 °C x 0'1 BF x
-1,9 °C
x

0,30
0,30

-5 kcal/h
-3 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

884 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

5 m³/h x
2 Pers.
x
0 x

5,9 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

21 kcal/h
104 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

125 kcal/h

90 m³/h x

0,72

38 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,9 gr/kg x 0'1BF x

164 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.048 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

90 m³/h x
90 m³/h x

-1,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-46 kcal/h
345 kcal/h

Sub Total

299 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

884 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

227 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
23,2 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-4,3 °C
-0,5 °C
5,3 °C
0,0 °C
0,4 °C
1,1 °C
-6,1 °C
-3,8 °C
-1,2 °C

838 kcal/h
1.346 kcal/h
107 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SAT
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
34-37 - SALA ATENCIÓ 1, 2, 3, 4

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
12,56 m²

Superficie

k

m²
8,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
30,1 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Sureste
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
398
0
42
0
0
211
0
88
0
88
0
0

m³/h

Kcal/h

5
90

30
130

Infiltraciones
Renovación

827

160
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Sureste

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,03

0,25

0,02

0,3
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

1.235
Ratio:
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98

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el SAT
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,4
114,3

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,00
x
x
x
x

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

8,0 m² x
x
1,7 m² x
x
30,1 m² x
x
12,6 m² x
x
12,6 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

38 - SALA REUNIONS BCN ACTIVA 1

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

3 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

135 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

135 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
11,5 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

33,3 m²
12,6 m²

5 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

109 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
211 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

3 Pers.
0,2 kW
0,3 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

183 kcal/h
162 kcal/h
216 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.099 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.103 kcal/h

/

1.349 kcal/h

=

0,818

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.067 kcal/h

/

1.892 kcal/h

=

0,564

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

135 m³/h x
5 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-4 kcal/h
9 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.103 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

5 m³/h x
3 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

25 kcal/h
156 kcal/h

Sub Total

181 kcal/h

135 m³/h x

0,72

64 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

246 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.349 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

135 m³/h x
135 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-36 kcal/h
579 kcal/h

Sub Total

543 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

1.103 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

283 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
26,7 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

1.067 kcal/h
1.892 kcal/h
151 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, elSRB1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

8,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
30,1 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
0,0 m²

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

38 - SALA REUNIONS BCN ACTIVA 1

ESTIMADO A LAS:

10 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
22,1 °C
24,0 °C
22,1 °C
-1,9 °C

BH

TR

-

%HR
90,9
50,0
90,9
-

3 Pers.
0 m²
33,28 m²

gr/kg
15,2
9,3
15,2
5,9

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,2 m³/h.m²

=
=
=

135 m³/h

Total

135 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
0,0 °C
0,4 °C
5,3 °C
-6,1 °C
-1,2 °C
-1,2 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

12,6 m²

5 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-1,9 °C
-1,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-1,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

-36 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
211 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

3 Pers.
0,2 kW
0,3 kW
0,0 kW

183 kcal/h
162 kcal/h
216 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

953 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
943 kcal/h

/

1.178 kcal/h

=

0,801

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
874 kcal/h

/

1.625 kcal/h

=

0,537

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

135 m³/h x
5 m³/h

-1,9 °C x 0'1 BF x
-1,9 °C
x

0,30
0,30

-8 kcal/h
-3 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

943 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

5 m³/h x
3 Pers.
x
0 x

5,9 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

21 kcal/h
156 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

177 kcal/h

135 m³/h x

0,72

57 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,9 gr/kg x 0'1BF x

235 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.178 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

135 m³/h x
135 m³/h x

-1,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-69 kcal/h
517 kcal/h

Sub Total

448 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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943 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

242 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
22,9 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-4,3 °C
-0,5 °C
5,3 °C
0,0 °C
0,4 °C
1,1 °C
-6,1 °C
-3,8 °C
-1,2 °C

874 kcal/h
1.625 kcal/h
129 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, elSRB1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
38 - SALA REUNIONS BCN ACTIVA 1

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
12,56 m²

Superficie

k

m²
8,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
30,1 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Sureste
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
398
0
42
0
0
211
0
88
0
88
0
0

m³/h

Kcal/h

5
135

30
195

Infiltraciones
Renovación

827

225
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Sureste

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,03

0,25

0,02

0,3
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

1.300
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

104

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, elSRB1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,5
120,4

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
SO
SO
NO
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
11,9 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,00
0,35

0 kcal/h
1.653 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
SO
SO
NO
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

19,9 m² x
x
1,7 m² x
x
18,2 m² x
x
12,6 m² x
x
12,6 m² x
x
x

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

39 - SALA REUNIONS BCN ACTIVA 2

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

3 Pers.

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers

=
=
=

135 m³/h

0,15 m³/h.m²

Total

135 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
11,5 °C
13,8 °C
13,8 °C
5,8 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

33,4 m²
12,6 m²

5 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

273 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
127 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

3 Pers.
0,2 kW
0,3 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

183 kcal/h
163 kcal/h
217 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

2.835 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
2.839 kcal/h

/

3.085 kcal/h

=

0,920

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
2.803 kcal/h

/

3.628 kcal/h

=

0,773

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

135 m³/h x
5 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

-4 kcal/h
9 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

2.839 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

2.839 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

26 kcal/h
156 kcal/h

Sub Total

182 kcal/h

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

135 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

0,72

64 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

246 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

3.085 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

135 m³/h x
135 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-36 kcal/h
579 kcal/h

Sub Total

543 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

728 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
25,1 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

5 m³/h x
3 Pers.
x
x

) =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m 2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

2.803 kcal/h
3.628 kcal/h
287 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, elSRB2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
SO
SO
NO
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
11,9 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

54 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,00
0,35
0,00
0,00
0,00

0 kcal/h
1.845 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
SO
SO
NO
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

19,9 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
18,2 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
0,0 m²

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

39 - SALA REUNIONS BCN ACTIVA 2

ESTIMADO A LAS:

14 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
26,4 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

TR

-

%HR
69,4
50,0
90,0
-

3 Pers.
0 m²
33,44 m²

gr/kg
15,0
9,3
15,9
6,6

x
x
x

45 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,15 m³/h.m²

=
=
=

135 m³/h
0 m³/h
5 m³/h

Total

135 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
9,1 °C
6,0 °C
6,0 °C
-0,1 °C
4,5 °C
4,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:

Renovacions
Renovacions
Infiltracions

Según UNE 100-011-91

Sup. Local

12,6 m²

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4 °C
2,4 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
2,4 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

115 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
127 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
88 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

3 Pers.
0,2 kW
0,3 kW
0,0 kW

183 kcal/h
163 kcal/h
217 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

2.869 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
2.868 kcal/h

/

3.109 kcal/h

=

0,922

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
2.832 kcal/h

/

3.652 kcal/h

=

0,775

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

135 m³/h x
5 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
2,4 °C
x

0,30
0,30

-4 kcal/h
4 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

2.868 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

2.868 kcal/h / ( 0'3 x

5,7 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

21 kcal/h
156 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

177 kcal/h

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

135 m³/h x

6,6 gr/kg x 0'1BF x

0,72

64 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

241 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

3.109 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

135 m³/h x
135 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

-36 kcal/h
579 kcal/h

Sub Total

543 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

) =

735 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,4 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

5 m³/h x
3 Pers.
x
0 x

13,0

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m 2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-0,3 °C
0,1 °C
1,4 °C
9,1 °C
19,1 °C
6,0 °C
2,0 °C
-0,1 °C
4,5 °C

2.832 kcal/h
3.652 kcal/h
289 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, elSRB2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
39 - SALA REUNIONS BCN ACTIVA 2

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
12,62 m²

Superficie

k

m²
19,9 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
18,2 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
12,6 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Sureste
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
995
0
42
0
0
127
0
88
0
88
0
0

m³/h

Kcal/h

5
135

30
195

Infiltraciones
Renovación

1.342

225
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Sureste

8-12 horas día

Dos+ventana grande

Total

0,03

0,25

0,04

0,32
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

1.996
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

158

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, elSRB2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

2,3
183,9

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

15,9 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,37
x
x
x
x

206 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

15,9 m² x
x
x
x
31,8 m² x
x
18,0 m² x
x
18,0 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

PASSADÍS 2

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

1 Pers.

x
x
x

0,15 m³/h.m²

TR

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

-

AIRE EXTERIOR
11,5 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

47,7 m²
18,0 m²

=
=
=

0 m³/h

Total

0 m³/h

7 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

218 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
223 kcal/h
0 kcal/h
126 kcal/h
0 kcal/h
126 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

1 Pers.
0,3 kW
0,4 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

61 kcal/h
232 kcal/h
310 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

1.502 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.514 kcal/h

/

1.602 kcal/h

=

0,945

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.514 kcal/h

/

1.602 kcal/h

=

0,945

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

0 m³/h x
7 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

0 kcal/h
12 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.514 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

7 m³/h x
1 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

36 kcal/h
52 kcal/h

Sub Total

88 kcal/h

0 m³/h x

0,72

0 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

88 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.602 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

0 m³/h x
0 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

0 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

0 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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1.514 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

) =

505 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,0 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

1.514 kcal/h
1.602 kcal/h
89 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el PA2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

PASSADÍS 2

ESTIMADO A LAS:
SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

15,9 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,37
0,00
0,00
0,00
0,00

2.600 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

15,9 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
31,8 m²
0,0 m²
18,0 m²
0,0 m²
18,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
22,1 °C
24,0 °C
22,1 °C
-1,9 °C

BH

TR

-

%HR
90,9
50,0
90,9
-

1 Pers.
0 m²
47,70 m²

gr/kg
15,2
9,3
15,2
5,9

x
x
x

0 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,2 m³/h.m²

=
=
=

7 m³/h

Total

0 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
0,0 °C
0,4 °C
5,3 °C
-6,1 °C
-1,2 °C
-1,2 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

10 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

18,0 m²

0 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-1,9 °C
-1,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-1,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

-73 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
223 kcal/h
0 kcal/h
126 kcal/h
0 kcal/h
126 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

1 Pers.
0,3 kW
0,4 kW
0,0 kW

61 kcal/h
232 kcal/h
310 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

3.605 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
3.601 kcal/h

/

3.683 kcal/h

=

0,978

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
3.601 kcal/h

/

3.683 kcal/h

=

0,978

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

0 m³/h x
7 m³/h

-1,9 °C x 0'1 BF x
-1,9 °C
x

0,30
0,30

0 kcal/h
-4 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

3.601 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

7 m³/h x
1 Pers.
x
0 x

5,9 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

30 kcal/h
52 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

82 kcal/h

0 m³/h x

0,72

0 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,9 gr/kg x 0'1BF x

82 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

3.683 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

0 m³/h x
0 m³/h x

-1,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

0 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

0 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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3.601 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

) =

1.200 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,0 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-4,3 °C
-0,5 °C
5,3 °C
0,0 °C
0,4 °C
1,1 °C
-6,1 °C
-3,8 °C
-1,2 °C

3.601 kcal/h
3.683 kcal/h
205 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el PA2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
PASSADÍS 2

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
18,00 m²

Superficie

k

m²
15,9 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
31,8 m²
0,0 m²
18,0 m²
0,0 m²
18,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Sureste
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
796
0
0
0
0
223
0
126
0
126
0
0

m³/h

Kcal/h

7
0

43
0

Infiltraciones
Renovación

1.271

43
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Sureste

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,03

0,25

0,02

0,3
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

1.695
Ratio:
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94

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el PA2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

2,0
109,5

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

N
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

4,0 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,00
x
x
x
x

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

0,0 m² x
4,0 m² x
6,7 m² x
x
69,1 m² x
x
39,9 m² x
x
39,9 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

PASSADÍS 3

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

1 Pers.

x
x
x

0,15 m³/h.m²

TR

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

-

AIRE EXTERIOR
5,6 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones
Sup. Local

105,7 m²
39,9 m²

=
=
=

16 m³/h

0 m³/h

Total

0 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
31 kcal/h
168 kcal/h
0 kcal/h
483 kcal/h
0 kcal/h
279 kcal/h
0 kcal/h
279 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

1 Pers.
0,6 kW
0,8 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

61 kcal/h
515 kcal/h
686 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

2.503 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
2.530 kcal/h

/

2.663 kcal/h

=

0,950

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
2.530 kcal/h

/

2.663 kcal/h

=

0,950

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

0 m³/h x
16 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

0 kcal/h
27 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

2.530 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

16 m³/h x
1 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

81 kcal/h
52 kcal/h

Sub Total

133 kcal/h

0 m³/h x

0,72

0 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

133 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

2.663 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

0 m³/h x
0 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

0 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

0 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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2.530 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

) =

843 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,0 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

2.530 kcal/h
2.663 kcal/h
67 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el PA3
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

PASSADÍS 3

ESTIMADO A LAS:
N
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

4,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

87 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

0,0 m²
4,0 m²
6,7 m²
0,0 m²
69,1 m²
0,0 m²
39,9 m²
0,0 m²
39,9 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
20,1 °C
24,0 °C
20,1 °C
-3,9 °C

BH

1 Pers.
0 m²
105,74 m²

del 21 de Junio
TR

-

%HR
100,0
50,0
100,0
-

gr/kg
14,8
9,3
14,8
5,5

x
x
x

0 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,15 m³/h.m²

=
=
=

16 m³/h

Total

0 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
-12,5 °C
-11,8 °C
-11,2 °C
-11,2 °C
-9,4 °C
-9,4 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

6 hs

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

39,9 m²

0 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-3,9 °C
-3,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-3,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
-21 kcal/h
168 kcal/h
0 kcal/h
483 kcal/h
0 kcal/h
279 kcal/h
0 kcal/h
279 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

1 Pers.
0,6 kW
0,8 kW
0,0 kW

61 kcal/h
515 kcal/h
686 kcal/h
0 kcal/h
Sub total

2.451 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
2.432 kcal/h

/

2.547 kcal/h

=

0,955

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
2.432 kcal/h

/

2.547 kcal/h

=

0,955

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

0 m³/h x
16 m³/h

-3,9 °C x 0'1 BF x
-3,9 °C
x

0,30
0,30

0 kcal/h
-19 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

2.432 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

16 m³/h x
1 Pers.
x
0 x

5,5 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

63 kcal/h
52 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

115 kcal/h

0 m³/h x

0,72

0 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,5 gr/kg x 0'1BF x

115 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

2.547 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

0 m³/h x
0 m³/h x

-3,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,5 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

0 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

0 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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2.432 kcal/h / ( 0'3 x

10,0

) =

811 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,0 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

14,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

87 kcal/hxm²
320 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-12,5 °C
-10,2 °C
-11,2 °C
-9,2 °C
-11,8 °C
-11,3 °C
-11,2 °C
-12,3 °C
-9,4 °C

2.432 kcal/h
2.547 kcal/h
64 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el PA3
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
PASSADÍS 3

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
39,90 m²

Superficie

k

m²
0,0 m²
4,0 m²
6,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
69,1 m²
0,0 m²
39,9 m²
0,0 m²
39,9 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Norte
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
0
114
168
0
0
483
0
279
0
279
0
0

m³/h

Kcal/h

16
0

95
0

Infiltraciones
Renovación

1.324

95
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Norte

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,1

0,25

0,02

0,37
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

1.909
Ratio:
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48

kcal/h

2,2

kW

Kcal/hm²

55,6

W/m²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el PA3
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

N
N
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
8,0 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,41
0,00

114 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
N
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

x
15,9 m² x
1,7 m² x
x
14,2 m² x
x
9,0 m² x
x
9,0 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

RACK D. A. C.

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

x
x
x

0,15 m³/h.m²

TR

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

-

AIRE EXTERIOR
5,6 °C
5,6 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones

23,9 m²

Sup. Local

9,0 m²

=
=
=

0 m³/h

Total

0 m³/h

4 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
125 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
100 kcal/h
0 kcal/h
63 kcal/h
0 kcal/h
63 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

0 Pers.
0,1 kW
0,2 kW
1,4 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
Sub total

0 kcal/h
116 kcal/h
155 kcal/h
1.161 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.944 kcal/h

/

1.963 kcal/h

=

0,991

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.944 kcal/h

/

1.963 kcal/h

=

0,991

1.938 kcal/h

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

0 m³/h x
4 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

0 kcal/h
6 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.944 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

4 m³/h x
0 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

18 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

18 kcal/h

0 m³/h x

0,72

0 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

18 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.963 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

0 m³/h x
0 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

0 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

0 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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1.944 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

499 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,0 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

1.944 kcal/h
1.963 kcal/h
218 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el RA1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

RACK D. A. C.

ESTIMADO A LAS:
N
N
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

8,0 m²
8,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

87 kcal/hxm²
87 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,41
0,00
0,00
0,00
0,00

284 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

N
N
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

0,0 m²
15,9 m²
1,7 m²
0,0 m²
14,2 m²
0,0 m²
9,0 m²
0,0 m²
9,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
20,1 °C
24,0 °C
20,1 °C
-3,9 °C

BH

0 Pers.
0 m²
23,85 m²

del 21 de Junio
TR

-

%HR
100,0
50,0
100,0
-

gr/kg
14,8
9,3
14,8
5,5

x
x
x

0 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,15 m³/h.m²

=
=
=

4 m³/h

Total

0 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
-12,5 °C
-12,5 °C
-11,2 °C
-11,2 °C
-9,4 °C
-9,4 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

6 hs

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

9,0 m²

0 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-3,9 °C
-3,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-3,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

0 kcal/h
-85 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
100 kcal/h
0 kcal/h
63 kcal/h
0 kcal/h
63 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

0 Pers.
0,1 kW
0,2 kW
1,4 kW

Sub total

0 kcal/h
116 kcal/h
155 kcal/h
1.161 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.894 kcal/h

/

1.908 kcal/h

=

0,993

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.894 kcal/h

/

1.908 kcal/h

=

0,993

1.898 kcal/h

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

0 m³/h x
4 m³/h

-3,9 °C x 0'1 BF x
-3,9 °C
x

0,30
0,30

0 kcal/h
-4 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.894 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

4 m³/h x
0 Pers.
x
0 x

5,5 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

14 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

14 kcal/h

0 m³/h x

0,72

0 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,5 gr/kg x 0'1BF x

14 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.908 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

0 m³/h x
0 m³/h x

-3,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,5 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

0 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

0 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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1.894 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

486 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,0 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

87 kcal/hxm²
320 kcal/hxm²
341 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
16 kcal/hxm²
84 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-12,5 °C
-10,2 °C
-11,2 °C
-9,2 °C
-11,8 °C
-11,3 °C
-11,2 °C
-12,3 °C
-9,4 °C

1.894 kcal/h
1.908 kcal/h
212 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el RA1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
RACK D. A. C.

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
9,00 m²

Superficie

k

m²
0,0 m²
15,9 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
14,2 m²
0,0 m²
9,0 m²
0,0 m²
9,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Norte
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
0
455
42
0
0
100
0
63
0
63
0
0

m³/h

Kcal/h

4
0

22
0

Infiltraciones
Renovación

723

22
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Norte

8-12 horas día

Dos+ventana grande

Total

0,1

0,25

0,04

0,39
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=

1.026
Ratio:

210160 - Cálculo cargas térmicas - P3.xls

114

kcal/h
Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el RA1
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,2
132,6

kW
W/m²
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Temperatura Exterior

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

4,0 m²

x
x
x
x
x

35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

0,37
x
x
x
x

51 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

x
x
x
x
x
x

4,0 m² x
x
1,7 m² x
x
23,5 m² x
x
6,0 m² x
x
6,0 m² x
x
x

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

RACK 2

ESTIMADO A LAS:

Cálculos para las 15 horas mes de Julio-Agosto

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

BS
29,7 °C
24,0 °C
23,0 °C
-1,0 °C

BH

-

%HR
62,3
50,0
90,0
-

x
x
x

0,15 m³/h.m²

TR

gr/kg
16,4
9,3
15,9
6,6

-

AIRE EXTERIOR
11,5 °C
21,4 °C
6,5 °C
9,4 °C
9,5 °C
9,5 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

REF:
PROYECTO:

Renovaciones
Renovaciones
Infiltraciones

15,9 m²

Sup. Local

6,0 m²

=
=
=

0 m³/h

Total

0 m³/h

2 m³/h

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
5,7 °C
5,7 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,7 °C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

55 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
164 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
15 W/m²
Iluminación
20 W/m²
Ganancias adicionales

0 Pers.
0,1 kW
0,1 kW
0,9 kW

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

0 kcal/h
77 kcal/h
103 kcal/h
774 kcal/h
Sub total

1.351 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.355 kcal/h

/

1.367 kcal/h

=

0,991

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.355 kcal/h

/

1.367 kcal/h

=

0,991

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

0 m³/h x
2 m³/h

-1,0 °C x 0'1 BF x
5,7 °C
x

0,30
0,30

0 kcal/h
4 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.355 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

2 m³/h x
0 Pers.
x
x

7,1 gr/kg
x
52 kcal/persn.

0,72

12 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

12 kcal/h

0 m³/h x

0,72

0 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

6,6 gr/kg x 0'1BF x

12 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.367 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

0 m³/h x
0 m³/h x

-1,0 °Cx(1-0'1BF) x
6,6 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

0 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

0 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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1.355 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

347 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,0 °C
APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
35 kcal/hxm²
138 kcal/hxm²
396 kcal/hxm²
393 kcal/hxm²
124 kcal/hxm²
406 kcal/hxm²

DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª
Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste
Horizontal

5,6 °C
5,9 °C
6,5 °C
11,5 °C
21,4 °C
13,8 °C
9,4 °C
5,8 °C
9,5 °C

1.355 kcal/h
1.367 kcal/h
228 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el RA2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

Orientación

Concepto

Área o
Superfície

Ganancia Solar o
Diferencia Temp

Factor

kcal/h

GANANCIA SOLAR - VIDRIO

REF:

210160

PROYECTO:

PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC

EMPLAZAMIENTO:

RACK 2

ESTIMADO A LAS:
SE
S
E
O
H

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Lucernario

4,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x

442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

x
x
x
x

0,37
0,00
0,00
0,00
0,00

650 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

SE
S
E
O
H
H

Pared
Pared
Pared
Pared
Techo-sol
Techo-som

0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

x
x
x
x
x
x

4,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
23,5 m²
0,0 m²
6,0 m²
0,0 m²
6,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

BS
22,1 °C
24,0 °C
22,1 °C
-1,9 °C

BH

TR

-

%HR
90,9
50,0
90,9
-

0 Pers.
0 m²
15,90 m²

gr/kg
15,2
9,3
15,2
5,9

x
x
x

0 m³/h.pers
0,0 m³/h.m²
0,2 m³/h.m²

=
=
=

2 m³/h

Total

0 m³/h

-

AIRE EXTERIOR
0,0 °C
0,4 °C
5,3 °C
-6,1 °C
-1,2 °C
-1,2 °C

x
x
x
x
x
x

0,63
0,63
0,63
0,63
0,35
0,35

0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO
Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

Condiciones
Exteriores
Interiores
Aire primario
Diferencia

10 hs del 23 Octubre y 20 Febrero

Renovacions
Renovacions
Infiltracions
Sup. Local

6,0 m²

0 m³/h

COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-1,9 °C
-1,9 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
-1,9 °C

x
x
x
x

61 kcal/persn.
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)
860 kcal/(kW.h)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,4
1,4
5,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

-18 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
164 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
42 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

k

kcal/(hm²°C)

Vidrio exterior 1 (SE/SO)
Puerta interior
Muro exterior
Vidrio exterior 2 (N)
Pared interior
Cubierta con aislamiento
Cubierta sin aislamiento
Suelo
Forjado suelo
Forjado techo

2,4
5,0
0,6
1,4
1,4
0,4
1,3
0,4
1,4
1,4

CALOR INTERNO
Personas
Fuerza
Alumbrado
Ganancias adicionales

0 Pers.
0,1 kW
0,1 kW
0,9 kW

0 kcal/h
77 kcal/h
103 kcal/h
774 kcal/h
Sub total

1.877 kcal/h

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)
FCSEL =
1.876 kcal/h

/

1.886 kcal/h

=

0,995

FCST = CST / (CST+CLT)
FCST =
1.876 kcal/h

/

1.886 kcal/h

=

0,995

Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN

Csa =
Aire Exterior
Infiltraciones

0 m³/h x
2 m³/h

-1,9 °C x 0'1 BF x
-1,9 °C
x

0,30
0,30

0 kcal/h
-1 kcal/h

Calor Sensible Efectivo de la Habitación

1.876 kcal/h

CALOR LATENTE
Infiltraciones
Personas
Otras aplicaciones

2 m³/h x
0 Pers.
x
0 x

5,9 gr/kg
x
52 kcal/persn.
0

0,72

10 kcal/h
0 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

10 kcal/h

0 m³/h x

0,72

0 kcal/h

Calor Latente Efectivo de la Habitación

5,9 gr/kg x 0'1BF x

10 kcal/h

Calor Total Efectivo de la Habitación

1.886 kcal/h

CALOR DEL AIRE EXTERIOR
Sensible
Latente

0 m³/h x
0 m³/h x

-1,9 °Cx(1-0'1BF) x
5,9 gr/kgx(1-0'1BF) x

0,30
0,72

0 kcal/h
0 kcal/h

Sub Total

0 kcal/h

Calor Sensible Total
Calor Total Generado
Ratio
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1.876 kcal/h / ( 0'3 x

13,0

) =

481 m³/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa
tedb =
24,0 °C
APORTACIÓ SOLAR A TRAVÈS DE VIDRE

CALOR LATENTE HABITACIÓN
Aire Exterior

11,0 °C

Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa =

Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

Per latitut 40 º i 15 Hores

29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
238 kcal/hxm²
442 kcal/hxm²
371 kcal/hxm²
54 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
29 kcal/hxm²
273 kcal/hxm²

DIFERÈNCIA EQUIVALENT DE Tª
Calculada per 200 Kg/m2 i diferència de Tª equivalent de
Nort
Nordest
Est
Sudest
Sud
Sudoest
Oest
Nordoest
Horitzontal

-4,3 °C
-0,5 °C
5,3 °C
0,0 °C
0,4 °C
1,1 °C
-6,1 °C
-3,8 °C
-1,2 °C

1.876 kcal/h
1.886 kcal/h
314 kcal/hxm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el RA2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CÁLCULOS DE CARGAS DE CALEFACCION
Calculado para la mínima temperatura exterior

REF :
PROYECTO :
EMPLAZAMIENTO :

210160
PLANTA 3 EDIFICIO MEDIA TIC
RACK 2

Valores de cálculo
0,20 °C

-Temperatura mínima exterior :
-Temperatura interior deseada :
-Temperatura aire primario :
-Temperatura mínima locales adyacentes:

-Temperatura mínima del terreno:
-Superfície :

- Latitud (aproximada):
- Altitud (aproximada):
- Viento predominante:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Perdidas de calor por :

Vidrio exterior 1
Vidrio exterior 2
Puerta int.- local no calefactado
Muro exterior
Pared int. - local calefactado
Pared int. - local no calefactado
Forjado techo - local calefactado
Forjado techo - local no calefac.
Forjado suelo - local calefactado
Forjado suelo - local no calefac.
Suelo
Cubierta con aislamiento / Cubierta

- Orientación:

21,00 °C
16,00 °C
16,00 °C
12,00 °C
6,00 m²

Superficie

k

m²
4,0 m²
0,0 m²
1,7 m²
0,0 m²
0,0 m²
23,5 m²
0,0 m²
6,0 m²
0,0 m²
6,0 m²
0,0 m²
0,0 m²

Kcal/m²h°C
2,4
1,4
5,0
0,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4

Transmisión
(t2-t1)
°C
20,8 °C
20,8 °C
5,0 °C
20,8 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
2,0 °C
5,0 °C
9,0 °C
20,8 °C

Total

Sureste
42º 46
350
N - 10 km/h

Renovación e infiltraciones
Q'=S.k.(t2-t1)

Renovaciones*

Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

Kcal/h
199
0
42
0
0
164
0
42
0
42
0
0

m³/h

Kcal/h

2
0

14
0

Infiltraciones
Renovación

490

14
(*) Aire exterior para renovación
segun Norma UNE 100-011-91

Orientación

Suplementos F :

Funcionamiento
Instalación de Aire

Paredes Exteriores

Sureste

8-12 horas día

Una+ventana grande

Total

0,03

0,25

0,02

0,3
2

Ventana grande si >2m

Pérdidas de calor totales :

Q=Q'x(1+F)+Q"=
Ratio:
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651

kcal/h

108

Kcal/hm²

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el RA2
dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

0,8
126,1

kW
W/m²
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CÀLCULS VENTILACIÓ

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91
engineering

REF :
PROJECTE :
LOCALITZACIÓ :

210160
PLANTA 3 EDIFICI MEDIA TIC
BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit
Fracció corregida :

2.- Selecció de l'extractor nº :

SE (A)

Cabal real o corregit ( Cc ) :

3.252

Pèrdua de càrrega :

5,9

m3/h
mm.c.a

Fc = F/ ( 1+ F- f max )
m3/h
Cabal total ventilació ( Ctv ) :

3.252

Cabal total clima ( Ctc ) :

3.252

Cabal ventilació zona ( Cvz ) :

3.252

Cabal clima zona ( Cz ) :

3.252

Cabal d'aire exterior corregit :
Cc = Ctc x Fc

Condicions :
f max >= Fc >= F
si f max = F llavors Fc = F
si f max = 1 llavors Fc = 1

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

F = Ctv / Ctc :

1,000

f max = Cvz / Cz :

1,000

Fc :

1,000

Càlculs realizats segons:

 ( B / H )3

D eq = 1.2654 × H × 
 1+ B

H

Tram






1/ 5

∆P =

0 .4 × 0 .9 × V

(D

eq

/ 10

1 . 22

Característiques

Longitud
(m)

Long. Equiv.
(m)

Cabal

0,0

3.252

Velocitat
(m/s)

Deq: diàmetre equivalent (mm)
DP: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)
V: velocitat (m/s)
B, H: ample, alt conducte (mm)

1 . 82

)

Pèrdua de Càrrega

Secció

Diàmetre

Dimensions
B (mm)
H (mm)

Diàmetre
eq. (mm)

Per metre
(mm.c.a./m)

Total tram
(mm.c.a)

Superfície
conducte

370,8

0,21

0,0

0,0

Inici

Final

SE (A)

1

1

2

3,5

608

5,9

200

150

190,4

0,25

0,9

2,5

2

3

0,0

518

6,7

150

150

165,2

0,38

0,0

0,0

3

4

0,0

428

5,6

150

150

165,2

0,27

0,0

0,0

4

5

0,0

270

3,5

150

150

165,2

0,11

0,0

0,0

5

CR

0,0

135

3,1

125,0

0,13

0,0

0,0

1

6

0,0

1.133

6,6

250

200

246,0

0,23

0,0

0,0

6

7

0,0

1.043

6,1

250

200

246,0

0,19

0,0

0,0

7

8

0,0

953

5,6

250

200

246,0

0,16

0,0

0,0

8

9

0,0

795

5,8

200

200

220,3

0,20

0,0

0,0

9

10

0,0

705

5,1

200

200

220,3

0,16

0,0

0,0

10

11

0,0

660

4,8

200

200

220,3

0,14

0,0

0,0

11

12

0,0

420

3,1

200

200

220,3

0,06

0,0

0,0

12

13

0,0

375

2,7

200

200

220,3

0,05

0,0

0,0

13

14

0,0

330

2,4

200

200

220,3

0,04

0,0

0,0

14

15

0,0

90

0,7

200

200

220,3

0,00

0,0

0,0

15

CR

0,0

45

1,0

125,0

0,02

0,0

0,0

1

16

16

17

17
18

3,0

8,4

600

200

(m2)

0,0

1.511

5,6

400

200

307,9

0,13

0,0

0,0

1,2

1.194

7,0

250

200

246,0

0,25

0,3

1,1

18

0,0

878

6,4

200

200

220,3

0,24

0,0

0,0

19

0,0

719

5,2

200

200

220,3

0,17

0,0

0,0

19

20

0,0

480

3,5

200

200

220,3

0,08

0,0

0,0

20

CR

0,0

240

5,4

125,0

0,36

0,0

Pèrdua :
C. R.
C. T.
Total :

0,9
2,5
2,5
5,9

0,0
3,6
mm.c.a
mm.c.a
mm.c.a
mm.c.a

1,0

Llistat de diàmetres comercials :
Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ):
Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) :
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CÀLCUL DE LA VENTILACIÓ EN SISTEMES CENTRALITZATS
Càlculs d'acord amb UNE 100-011-91
engineering

REF :
PROJECTE :
LOCALITZACIÓ :

210160
PLANTA 3 EDIFICI MEDIA TIC
BARCELONA

1.- Fórmula de càlcul del cabal corregit
Fracció corregida :

2.- Selecció de l'extractor nº :

NO (A)

Cabal real o corregit ( Cc ) :

3.324

Pèrdua de càrrega :

8,7

m3/h
mm.c.a

Fc = F/ ( 1+ F- f max )
m3/h
Cabal total ventilació ( Ctv ) :

3.324

Cabal total clima ( Ctc ) :

3.324

Cabal ventilació zona ( Cvz ) :

3.324

Cabal clima zona ( Cz ) :

3.324

Cabal d'aire exterior corregit :
Cc = Ctc x Fc

Condicions :
f max >= Fc >= F
si f max = F llavors Fc = F
si f max = 1 llavors Fc = 1

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

F = Ctv / Ctc :

1,000

f max = Cvz / Cz :

1,000

Fc :

1,000

Càlculs realizats segons:

 ( B / H )3

D eq = 1.2654 × H × 
 1+ B

H

Tram






1/ 5

∆P =

0 .4 × 0 .9 × V

(D

eq

/ 10

1 . 22

Característiques

Longitud
(m)

Long. Equiv.
(m)

Cabal

Velocitat
(m/s)

Deq: diàmetre equivalent (mm)
DP: pèrdua de càrrega (mm.c.a./m)
V: velocitat (m/s)
B, H: ample, alt conducte (mm)

1 . 82

)

Pèrdua de Càrrega

Secció

Diàmetre

Dimensions
B (mm)
H (mm)

Diàmetre
eq. (mm)

Per metre
(mm.c.a./m)

Total tram
(mm.c.a)

Superfície
conducte

Inici

Final

NO (A)

1

0,0

3.324

8,6

600

200

370,8

0,22

0,0

0,0

1

2

0,0

410

5,3

150

150

165,2

0,25

0,0

0,0

2

3

0,0

250

3,2

150

150

165,2

0,10

0,0

0,0

3

CR

0,0

90

2,0

125,0

0,06

0,0

0,0

1

4

0,0

1.244

6,1

300

200

268,7

0,17

0,0

0,0

4

5

0,0

680

3,3

300

200

268,7

0,06

0,0

0,0

5

6

0,0

340

4,4

150

150

6

CR

0,0

90

2,0

1

7

2,5

2,9

1.670

6,2

400

7

8

0,5

0,6

1.510

5,6

400

8

9

13,0

15,0

1.350

6,6

1,0

(m2)

165,2

0,17

0,0

0,0

125,0

0,06

0,0

0,0

200

307,9

0,15

0,4

3,4

200

307,9

0,13

0,1

0,7

300

200

268,7

0,20

3,0

15,0

9

10

1,2

1.013

5,0

300

200

268,7

0,12

0,1

1,2

10

11

0,0

810

5,4

300

150

230,9

0,17

0,0

0,0

11

12

0,0

660

4,4

300

150

230,9

0,11

0,0

0,0

12

13

0,0

510

6,6

150

150

165,2

0,37

0,0

0,0

13

14

0,0

360

4,7

150

150

165,2

0,19

0,0

0,0

14

CR

0,0

180

4,1

125,0

0,21

0,0

Pèrdua :
C. R.
C. T.
Total :

3,7
2,5
2,5
8,7

0,0
20,3
mm.c.a
mm.c.a
mm.c.a
mm.c.a

Llistat de diàmetres comercials :
Diàm. Conducte Helicoidal ( mm. ):
Diàm.Conducte Flexible ( mm. ) :
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Memòria i plecs
Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona
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Gerència de Recursos
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SS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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MEMÒRIA
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1.

Identificació de les obres

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Reforma interior de la planta tercera de l’edifici MediaTIC, al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

1.2.

Objecte
El present E.S.S. 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 objecte d’aquest estudi, 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.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/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, que haurà/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor
NIF
Adreça
Població
Representant

:
:
:
:
:

Gerència de Recursos - Ajuntament de Barcelona
P0801900B
Plaça Sant Jaume, 1
Barcelona
Roser Crivellé Yuste

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Despatx professional

:
:
:

Carlos Díez Rodríguez
Arquitecte
Avinyó, 7, planta 2

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Població

:

Barcelona

4. DADES DEL PROJECTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

4.1.

Autor/s del projecte
Autor del projecte
Despatx professional
Població

4.2.

:
:
:

Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
Coordinador de S & S
designat pel promotor :
Despatx professional :
Població
:

4.3.

Direcció de logística i Manteniment – PGI Engineering
Avinyó, 7, planta 2
Barcelona

Carlos Díez Rodríguez
Avinyó, 7, planta 2
Barcelona

Tipologia de l'obra
Reforma interior restringida a la totalitat d’una planta d’un edifici en ús.
Modificació de la delimitació actual de les circulacions interiors de la planta tercera, redistribució
d’espais de treball administratiu, sales de reunions, despatxos, sala de formació i espai de descans, i
adaptació de les instal•lacions necessàries pel bon funcionament dels espais un cop redistribuïts.
Tots els espais obtinguts tenen caràcter d’ús administratiu. De 8 espais individuals es passarà a 2
espais per departaments diferents, i una sèrie d’espais d’ús comú (sales de reunions, sala de
formació, magatzem i menjador de personal)

4.4.

Situació
Emplaçament
Carrer,plaça
Número
Codi Postal
Població

4.5.

Edifici MediaTIC, planta 3
Roc Boronat
117
08018
Barcelona

:
:

Zona urbana
Rodalies de Catalunya
Línia 4
V25, V23, H14

Comunicacions
Carretera
Ferrocarril
Línia Metro
Línia Autobús

4.6.

:
:
:
:
:

:

Subministrament i Serveis
Aigua

:

Gas

:

L'edifici ja està connectat a la xarxa d'aigua. No es preveu cap
afectació per l'obra tot i que caldrà seccionar una part de
l'edificació existent
No hi ha connexió a la xarxa de gas

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Electricitat
Sanejament
:
Altres

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

4.7.

:

L'edifici ja està connectat a la xarxa elèctrica. Es faran derivacions
dels muntants de planta individuals i s’interposaran nous quadres
elèctrics en substitució dels existents
L'edifici ja està connectat a la xarxa publica. Es faran noves
connexions a la xarxa existent
Servei de clima Districlima, sense afectació

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans
d'evacuació
Emergències
Mossos d'esquadra
Urgències mèdiques
Ambulàncies
Bombers
Policia Nacional
Comissaria Bolivia, 30
Hospital del Mar, PG Marítim 25
CAP Pere IV, 83

4.8.

112
088
061
061
085
091
934868435
932483000

Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 387.973,97 €.
(tres-cents vuitanta-set mil nou-cents setanta-tres euros amb noranta-set cèntims).

4.9.

Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos.

4.10.

Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones.

4.11.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Ajudant col·locador
Ajudant vidrier
Ajudant muntador
Oficial 1a paleta
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a fuster
Oficial 1a pintor
Oficial 1a vidrier
Oficial 1a calefactor
Oficial 1a electricista
Oficial 1a lampista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a marbrista
Ajudant col·locador
Ajudant fuster
Ajudant pintor
Ajudant vidrier
Ajudant calefactor

El document original ha estat signat electrònicament per:
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Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Manobre
Coordinador d'activitats preventives
Manobre
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a fuster
Oficial 1a muntador
Oficial 1a paleta
Oficial 1a vidrier
6 anys de suport Aruba en 24x7x4
Característiques:
1 ut HPE 1Y Partner-Branded NBD Support SVC-HPE Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + Swt Supp (for
JL255A)
Tècnic de neteja

4.12.

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
AIGÜERES
AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES
BOCA D'EXTRACCIÓ PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES (D)
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS
LAMEL·LA METÀL·LICA PER A CEL RAS
LLISTÓ DE FUSTA
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP
MOBILIARI DE CUINA
MOQUETA DE FIBRES SINTÈTIQUES
PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
PINTURES, PASTES I ESMALTS
PLACA DE GUIX LAMINAT
PLAQUES DE GUIX LAMINAT
PLAQUES DE SURO AGLOMERAT
PORTES ACÚSTIQUES DE FULLES BATENTS
PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ
I VENTILACIÓ MECÀNICA
SEGELLANTS
SÒCOLS DE FUSTA
TACS I VISOS
TAULELLS DE FUSTA
TAULERS DE FUSTA
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
VISOS

4.13.

Maquinària prevista per a executar l'obra
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Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials
Aspirador de raspall giratori.

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5.1.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la
resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i
comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
















Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de
vehicles.
Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
Conductors
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.
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Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb regletes
de connexió, retorciments i embetats.
Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
·1
Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
·4
Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
·1
Transformador de seguretat
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips
de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus “lladre”.
Maquinària elèctrica
Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.
Enllumenat provisional
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a
la virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.
Enllumenat portàtil
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i
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suport de sustentació.

5.2.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per
l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament
dialèctric en les zones necessàries.

5.3.

Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids,
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i
ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o
explosions.

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.

Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de
soldadura oxiacetilènica.

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir
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d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació,
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra
o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres,
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la.
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que
proporcionin aigua abundant.
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,20 m del sòl.

En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats
sanitàries.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

6.1.

Serveis higiènics
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Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de
protecció d’un sol ús.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a
cada 25 persones


Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2.

Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

6.3.

Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4.

Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el
més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

6.5.

Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de
primers auxilis disposaran, com a mínim, de:




una farmaciola,
una llitera,
una font d’aigua potable.
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El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.
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El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent,
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:












desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants d’un sol ús
en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

7. ÀREES AUXILIARS
7.1.

Centrals i plantes
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de
4 m.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
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de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada
en previsió de bolcades.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat” estarà protegida
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

7.2.

Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m,
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m
sobre el nivell del paviment.
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat
de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.
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Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada,
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.3.

Zones d'apilament. Magatzems

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

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.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 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.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els
seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat)
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dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

9.1.

Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

Amiant.

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

Sílice.

Vinil.

Urea formol.

Ciment.

Soroll.

Radiacions.

Productes tixotròpics (bentonita)

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

Gasos liquats del petroli.

Baixos nivells d’oxigen respirable.

Animals.

Entorn de drogodependència habitual.

9.2.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat
perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:


Explosius

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la
prohibició de fumar.


Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.


Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari,
en previsió de contactes amb la pell.


Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i
les mucoses de les vies respiratòries.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I
SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.
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10.1.

Serveis afectats

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

No existeixen serveis afectats fora dels que s’hagin de modificar amb motiu de l’obra. Existeix
cablejat de BT pel paviment tècnic i pel cel-ras, canonades d’aigua de distribució de clima pel
cel-ras i xarxa d’aigua sanitària per la zona dels lavabos
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.2.

Servituds
L’accés a àmbit d’obra es farà a través d’espais comuns a l’edifici, d’ús administratiu, que
romandran en ús simultàniament amb el transcurs de les obres. L’àmbit d’obra comença
explícitament a la planta tercera i és tota la planta, no havent-hi servituds a dintre d’ella.
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

10.3.

Característiques meteorològiques
Clima mediterrani, temperat

10.4.

Característiques del terreny
No són rellevants les característiques del terreny, en tractar-se d’una reforma interior.

10.5.

Característiques de l'entorn
Entorn urbà, dintre del parc logístic 22@ de Barcelona, entorn de superilla del Poblenou

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
REVESTIMENTS
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS DE FUSTA
PAVIMENTS TÈXTILS
PAVIMENTS METÀL·LICS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
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TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
ASCENSORS
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS
MUNTATS SUPERFICIALMENT
EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1.

Procediments d'execució
Enderrocs
S’enderrocaran, desmuntaran o arrencaran aquells elements assenyalats al projecte, divisòries de
cartró-guix i ceràmica, divisòries lleugeres, unitats interiors de clima, canonades de distribució,
conductes de ventilació, caixes de mecanismes encastades, elements terminals d’instal•lacions,
etc.
Els elements arrencats a reaprofitar total o parcialment es reservaran a l’obra, degudament
protegits i embalats, custodiats pel contractista.
Es desmuntaran aquelles instal•lacions de clima, cablejat, electricitat, xarxa, enllumenat i d’altres
assenyalades al projecte, eliminant qualsevol element obsolet no aprofitable.
Abans de començar els enderrocs es desconnectaran els elements terminals de la xarxa de
detecció d’incendis. Després de fer les modificacions, es tornaran a fer les configuracions
necessàries per tornar a posar-la en marxa, sempre amb el vist i plau i seguint directrius de
l’empresa mantenidora.
Es reservaran a l’obra, pel seu reaprofitament, aquells elements que el promotor determini, i es
conservaran en bon estat pel seu posterior remuntatge.
També es reservaran tots els mecanismes a desplaçar i es conservaran nets i embolicats amb
plàstic fins la seva reubicació, sent responsable el contractista dels danys per mala conservació del
material.
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Tots els enderrocs i desmuntatges es faran amb la cura necessària per no malmetre cap
instal•lació a conservar.
Es portarà a terme la separació de residus pel reciclat dels que siguin convenients segons
normatives de gestió de residus.
Tancaments, divisòries i portes

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es segellaran tots els passos entre sectors d’incendis al voltant de les instal•lacions noves o
desmuntades, amb elements ignífugs o intumescents.
Es desmuntaran i re-situaran algunes portes del passadís, amb material reaprofitat, vidre trempat,
tirador, ferratges i fre. Es reposaran aquells elements necessaris que no sigui possible reaprofitar.
Es practicaran els nous encastaments pels frens de terra, i es taparan els forats dels encastaments
vells. Les portes quedaran perfectament anivellades, sense que les fulles toquin a terra en cap punt
del seu recorregut.
Es desmuntaran i re-situaran alguns mòduls fixes de vidre del passadís, de vidre laminar i
travessers horitzontals superior i inferior de fusta de 60x60 mm. Es reposaran aquells elements
necessaris que no sigui possible reaprofitar. Tots els travessers superiors quedaran fixats
mecànicament al forjat, si cal assegurar la seva estabilitat en el tram.
En conseqüència amb el moviment de mòduls de les divisòries del passadís, es disposaran
muntants verticals i tapetes de fusta, 60x60mm., amb galze per vidre o per encaix de porta, en 1 o
2 costats, en continuïtat amb el material existent, ja sigui amb material nou o reaprofitat, segons
documentació gràfica.
En alguns trams de la divisòria del passadís es muntaran noves divisòries de fusta i vidre, amb tot
el material nou, però en continuïtat amb les actuals, conformades amb perfils de fusta 60x60 i vidre
laminar, segons documentació gràfica.
En alguns trams de la divisòria del passadís també es disposaran nous frontals de fixos i portes
cegues, per encaixar dintre de subestructura de mampares existent o replicada, conformades per:
•
Part cega formada per subestructura de fusta de pi, 40x100, aïllament amb plaques
d'aglomerat de suro de 40 mm. i tauler contraxapat de pi d'11 mm.
•
Fulles de portes amb la mateixa estructura i 60 mm. de gruix, amb galze. Acabat envernissat
natural.
•
Tiradors de fusta ∅25 x 600 mm., pany de cilindre i clau maestrejada, quatre perns, perfils de
goma d'estanquitat.
A l’interior dels espais de treball es disposaran frontals de mampares nous, conformats per:
•
Part fixa formada per estructura de fusta de pi de mides segons detalls, tractada amb
autoclau, acabat envernissat natural, amb galze per vidre laminar 6+6.
•
Portes, 90 cm. de pas x tota l'alçada. Estructura de fusta de pi, mides segons detalls,
tractada amb autoclau, acabat envernissat, amb galze i perfils de goma per estanquitat. Vidre
laminar 6+6.
•
Tiradors de fusta ∅25 x 600 mm., pany de cilindre i clau, quatre perns.
•
Tot el sistema s'entregarà contra llistó superior corregut collat al cel-ras.
Tota la fusta nova i derivats comptaran amb certificat FSC
Les noves divisòries de cartró-guix s’executaran de paviment tècnic a cel-ras, amb envà de
cartró-guix, 1 placa 15 mm. per cara, perfils de 48 mm i aïllament de suro de 40 mm.. L’aïllament
acústic del tancament serà, com a mínim, RA>=43 dB.
El tancament nou del menjador es farà amb envà de cartró-guix, 2 plaques per cara, hidròfugues
del costat menjador, i normals per l'altre costat, perfils de 48 mm i aïllament de suro de 40 mm.
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L’aïllament acústic del tancament serà, com a mínim, RA>=52 dB
A les parts assenyalades, les divisòries continuaran per sobre dels cel-rasos amb una barrera
fònica de suro aglomerat, muntada sobre perfils d’acer galvanitzat..
Tots els vidres fixes de mampares seran laminars, amb butirals transparents. Un cop col•locats es
disposaran vinils translúcids, segons projecte.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Revestiments verticals
Els paraments de cartró-guix, aniran pintats amb pintura a l’aigua, excepte el parament del
menjador que anirà pintat amb esmalt.
Els elements de fusta s’envernissaran amb vernissos naturals transparents.
Totes les pintures seran inodores.
Paviments
Es practicaran a les peces del paviment tècnic les mecanitzacions o perforacions necessàries pels
frens de portes o caixes de mecanismes encastades. Es taparan tots els forats en peces
perforades amb elements resistents.
Es reposaran les peces de moqueta necessàries, en conseqüència amb les peces que faltin o
hagin quedat deteriorades després dels elements enderrocats, desmuntats o modificats. Es
buscarà el mateix model actual o un model de similars característiques i aspecte. Si les variacions
d’aspecte són rellevant, es concentraran les parts noves en una única zona.
Es disposarà nou sòcol de fusta de DM pintat, de 10 cm d´alçària, col•locat amb tacs d´expansió i
cargols, segellada la junta entre sòcol i tancament.
Cel rasos
Es practicaran a les safates del cel-ras metàl•lic les mecanitzacions o perforacions necessàries per
les instal•lacions encastades. Es reposaran les safates metàl•liques en conseqüència amb les
peces que faltin o hagin quedat deteriorades després dels elements enderrocats, desmuntats o
modificats. Es buscarà el mateix model actual o un model de similars característiques i aspecte. Si
les variacions d’aspecte són rellevant, es concentraran les parts noves en una única zona.
Instal•lacions de baixa tensió
Es substituiran tots els quadres elèctrics per tres quadres nous.
o
Un quadre per la zona de la DAC, el SQ-P3-1
o
Un quadre de SAI per la zona de la DAC, el SQE-P3-1, que funcionarà amb un SAI traslladat
d’un altre edifici
o
Un quadre per la zona de BCN-Activa, el SQ-P3-2
Es disposarà el cablejat elèctric de llocs de treball per safates noves o existents disposades al
paviment tècnic.
Es disposarà el cablejat elèctric de l’enllumenat per safates noves o existents disposades al
cel-ras.
Es disposaran caixes de mecanismes, a paviment o a divisòria, segons projecte.
Es practicaran les mecanitzacions necessàries al paviment tècnic per encastar les caixes,
reaprofitant peces perforades de caixes actuals si és possible.
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Les caixes de paviment actual que no siguin útils es retiraran, es taparà la perforació al paviment
tècnic i es reposarà el paviment.
La instal•lació elèctrica serà legalitzada
Instal•lacions d’enllumenat
Es reasignaran cablejats de lluminàries actuals per associar-les a les enceses del projecte.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

S’anul•laran les línies assenyalades al projecte, desconnectant-les, mantenint-les físicament.
Es substituiran els tubs fluorescents malmesos
Es disposaran els downlights encastats complementaris designats al projecte, practicant les
mecanitzacions corresponents al centre de la safata de cel-ras.
Es disposaran els detectors de presència i els interruptors o commutadors designats al projecte. A
les sales en les que hi ha detector i interruptor, actuaran combinats, de manera que l’interruptor
mana sobre el detector.
Es disposaran les lluminàries d’emergència complementàries, reaprofitants les existents sempre
que sigui possible.
Instal•lacions de comunicacions
Es farà la derivació de les fibres òptiques que alimentaran cada un dels dos racks, des de l’espai
tècnic de la planta segona, disposant els cablejats i les electròniques descrites.
Es distribuirà cablejat estructural categoria 6 per safates existents o noves pel paviment tècnic,
separades de les safates de cablejat de BT.
Totes les rosetes RJ45 s’etiquetaran, i es marcarà el cablejat a la punta abans del grimpat.
Es certificaran totes les connexions punt a punt
Es disposaran els connectors i el cablejat HDMI segons projecte, encastats en les caixes de
mecanismes.
Instal•lacions de detecció i extinció d’incendis
Es faran les modificacions en els elements terminals, polsadors, detectors, sirenes..., reutilitzant
elements existents i complementant amb els elements nous.
Es faran les configuracions a la centraleta d’incendis actual, incorporant nous esquemes de llaços.
Es traslladarà BIE-25 segons projecte, disposant la nova en armari de superfície i tapant el forat de
la existent amb xapa d’acer esmaltada al forn. Inclou treballs de buidat, emplenat, proves
d’estanquitat de la instal•lació i posada en servei certificada.
Es faran les modificacions de la xarxa de ruixadors, segons projecte.
Es complementaran els extintors, disposats en suport de peu o de paret
Es disposaran les senyalitzacions d’elements d’incendis i de recorreguts d’evacuació, segons
projecte
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Instal•lacions de climatització i control centralitzat
Es desconnectaran i desmuntaran les unitats interiors, xarxa de distribució, conductes, difusors i
reixes, segons projecte, aïllant el tram de distribució i buidant la part de la instal•lació corresponent.
Es disposaran noves unitats interiors, i termòstats, per climatitzar sales petites, segons projecte,
modificant i ampliant la xarxa de canonades aïllades de distribució, de conductes, i de difusors i
reixes..
S’omplirà la instal•lació, es faran les proves d’estanquitat i pressió corresponents, certificades.
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es disposaran nous termòstats per accionar unitats interiors existents, agrupant-los i situant-los
segons instruccions de la DF.
Es disposarà la valvuleria, cablejat de comunicacions i mòduls de control per sistema Controlli.
Es farà la integració de tot el sistema de control en el sistema Scada de l’Ajuntament de Barcelona,
proporcionant esquemes i creació de pantalles al software.
La instal•lació serà legalitzada
Instal•lacions de ventilació
Es faran les modificacions assenyalades al projecte en els conductes existents d’aire primari de la
planta, per derivar la impulsió i l’extracció des de les noves unitats interiors i els nous espais. Els
conductes nous es faran amb llana de vidre o trams flexibles.
S’interposaran comportes de regulació manual
Es disposarà un nou conducte d’extracció directe pel menjador de personal, que connecti amb
l’últim tram de la planta, per evitar difusió el reflux de pudors per altres reixes.
Instal•lacions de fontaneria
Es farà la derivació de la xarxa d’aigua sanitària existent pel menjador de personal, amb canonada
aillada de polipropilè pel cel-ras i encastada a l’envà
S’interposaran claus de tall a l’entrada del menador i de cada peça, per alimentar pica i font d’aigua
Es disposarà aigüera d’acer inoxidable encastada en taulell d’aglomerat hidròfug i aixeta d’aigüera
per aigua freda.
Instal•lacions de sanejament
Es construiran les recollides de condensat per les noves unitats de clima, connectades a la xarxa
de sanejament actual.
Es construiran les recollides de l’aigüera i font del menjador de personal, amb tub cel-ras de PVC
de 40 mm. connectat a xarxa de sanejament actual, pel l’interior del de la planta inferior.
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

12.2.

Ordre d'execució dels treballs
No existeixen fases d’execució prèviament descrites, més enllà de les pròpies d’una obra de
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reforma interior amb enderrocs i obra nova.
Encara això, de cara a mantenir zones de l’àmbit d’obra netes per poder preservar-les com a
espais de serveis pels treballadors (vestidors, menjador...) pot plantejar-se una intervenció en dues
fases, com per exemple les descrites als plànols d’aquest Estudi de Seguretat.
L’ordre dels processos d’execució general és el següent:
 Inspecció visual i reconeixement de les preexistències.
 Operacions de sectorització i tall de les instal·lacions afectades.
 Operacions de desmuntatge i enderroc, amb reaprofitament de material
 Construcció de divisòries noves i amb material reaprofitat
 Execució de les instal·lacions
 Execució dels revestiments
 Posada en marxa de les instal·lacions
 Execució dels acabats
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió,
la persona o els mitjans a emprar.
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi
Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees,
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL
14.1.

Agents atmosfèrics
No hi ha afectació d’agents atmosfèrics, en tractar-se d’un àmbit interior d’oficines.
Es mantindran totes les finestres obertes mentre durin els treballs

14.2.

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.
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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:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

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’amassat 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.

14.3.

:

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:
Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla

....................
....................

82-94 dB
82 dB

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
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Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

....................
....................
....................
....................
....................
....................

100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB
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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

14.4.

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
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.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que
ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense
haver-se fixat en els pulmons.
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Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
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Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua
Manipulació de ciment
Filtres en sitges o instal·lacions
confinades
Raig de sorra o granalla
Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
ceràmics o lítics
de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i Aspiració localitzada
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes Aspiració localitzada
asfàltiques
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.

14.5.

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.
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.
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Pla d’evacuació de residus.
Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
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.
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5è.6è.-

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i
espais de descans.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6.

Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser,
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de
la pigmentació que pot ser persistent.
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De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
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Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit
hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició,
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia),
de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció:
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llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG),
bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
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Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar
cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre
classes següents:
j)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta
de centelles.

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús
d’instruments òptics pot resultar perillós.
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però
no respecte a la reflexió difusa.
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector,
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot
resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A
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continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i
operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV,
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que
mai serà utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la
possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser.
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.
- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no
es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc
de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de
l’operador.
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f)

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un
escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
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 en
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i
nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

14.7.

Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació,
com són:





Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,
moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:












Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports;
detecció de cartes bomba.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionizants.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com
l’argó-40 o el fòsfor-32.
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Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
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La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de
radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari
està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi
radiació (per exemple objectes metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:







Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en
empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.
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En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui
la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut
haurà de tenir en comte les següents premisses:
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Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:



Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:





Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:





Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició
al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu
de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
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4art.5è.6è.7è.8è.-

Mantenir l’esquena dreta.
Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents
criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i)
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de
la càrrega.
j)
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter
aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que
sigui conegut o convingut per l’equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials,
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004
HX11X005

u
u

HX11X019

m

HX11X021

u

HX11X052

u

HX11X056

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat
Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
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En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de
l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció
d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
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l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra,
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o
amb riscos especials.
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs
preventiu:

REVESTIMENTS
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ
VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
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TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I
FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I
FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
ASCENSORS
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.
12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
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R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que
no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
L’edifici on es fan les obres es troba en la cruïlla dels carrers Sancho de Ávila i Roc Boronat, en
una illa delimitada també pels carrers Ciutat de Granada i Tànger.
L’illa està delimitada per vies de 20 metres d’amplada, d’un sol sentit de circulació restringida
Aquesta illa queda integrada en una superilla, composada per 9 illes iguals, amb recorreguts
perimetrals pel trànsit rodat i accessos puntuals
Existeix una zona de càrrega i descàrrega al xamfrà dels carrers Tànger i Roc Boronat, a uns 80
metres de l’entrada de l’edifici.
Un cop a l’edifici l’accés d’obra serà per una porta posterior, per operaris i material, que dona a un
passatge posterior a l’edifici que desemboca al carrer Roc Boronat
La ubicació concreta dels contenidors de runa caldrà pactar-la amb Guàrdia Urbana, però no
existeixen problemes d’amples de vorera en l’entorn, quedant condicionada per les preexistències
de mobiliari urbà, transport públic o delimitacions específiques de la superilla del Poblenou.
Es proposa el passatge posterior a l’edifici, amb accés des de Roc Boronat, com a ubicació del
tancament d’obra i la ubicació dels contenidors de runa.
Tota l’entrada de material es farà directament cap als accessos habilitats per l’obra, no estant
permès l’aplec de material a l’exterior del tancament d’obra.
Tota la sortida de runa cap als contenidors es farà directament des dels accessos habilitats per
l’obra, no estant permès l’aplec de runa fora del tancament d’obra.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes,
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat
que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat
que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
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En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
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Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1.

Normes de Policia


Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos


Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

21.2.

Àmbit d'ocupació de la via pública


Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa,
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es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm)
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb
tanques l’àmbit del pas de vianants.


Situació de casetes i contenidors.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.


Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de
circulació.

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

-

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.



Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.


Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3.

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic


Tanques
Situació

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.
Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.



Complements

Totes les tanques tindran balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Accés a l’obra
Portes

Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

21.4.

Operacions que afecten l'àmbit públic


Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.

Camions en espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.



Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es
prendran les següents mesures:




S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada,
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
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Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de
l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es
netejarà el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calçada.

Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre
per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació



Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a
realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada,
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la
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bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a
mínim, del pla de la bastida.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes
i la propagació de pols.
Xarxes

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre

En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
càrregues i descàrregues.

21.5.

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic


Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols
o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra,
una solera de formigó o planxes de “relliga” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.


Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.


Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
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21.6.

Residus que afecten a l'àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic


Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.


Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:




En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç
(1/3) de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).
Elements de protecció
Pas vianants

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de
la marxa.



Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.


Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle
per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.


Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.


Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran
les següents condicions mínimes:






Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle
d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si
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és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent
màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.


Manteniment

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.


Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

21.8.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública


Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer
normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.


Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús,
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
22.1.

Riscos de danys a tercers

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:

Caiguda al mateix nivell.

Atropellaments.

Col·lisions amb obstacles a la vorera.

Caiguda d'objectes.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

22.2.

Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit,
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic
que avisin als vehicles de la situació de perill.
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

Incendi, explosió i/o deflagració.

Inundació.

Col·lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla
de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior”, cobrin les següents mesures mínimes:
1.Ordre i neteja general.
2.Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.Punts de trobada.
6.Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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E08
E08.E03

REVESTIMENTS
CEL RASOS

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS

Avaluació de riscos

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

1

1

1

1

3

3

2

1

2

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Riscos
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
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I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

E08.E04

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

1
4 /13
2 /9
14
16

PINTATS I ENVERNISATS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I
ENVERNISSATS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA ILUMINACIÓ
ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
3
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
3
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS
DISSOLVENTS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13 /18
13
13

G
3

A
4

1

1

3

3

1

2

1

3

2

3

2

2

3

3

2

4

2

3

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000161

E09
E09.E04

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17 /18
1
4 /13
2 /9 /14
16

PAVIMENTS
PAVIMENTS DE FUSTA

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
1
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: TALL PLANEJAT
RETIRAR RUNES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació:
21
INCENDIS
1
Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES
COLES, DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

G
3

A
3

2

3

3

3

2

2

2

2

1

2

2

3

2

2

2

3

2

3

2

2

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000061
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000084
I0000086
I0000097
I0000152
I0000154
I0000161

E09.E06

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Rotació dels llocs de treball
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Substituir l'inflamable per no infamable
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
9
10
10 /13 /18 /21
13
13
13
17
16
16
16
16
16
16
13
18
21
4 /13
2 /6 /9
16

PAVIMENTS TÈXTILS

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE MATERIAL TÈXTIL (MOQUETES) AMB FIXACIÓ O SENSE

Avaluació de riscos
Id
1
2

4
6
9
13
16

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS
ITINERARIS D'OBRA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
EXECUCIÓ D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREES DE TREBALL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIO MANUAL DE MATERIALS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTALACIONS EXISTENTS

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

P
1

G
3

A
3

2

2

3

1

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

3

1

2

2
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17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: COLES, MÀSTICS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES, MÀSTICS
21
INCENDIS
Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

2

3

2

2

3

1

2

2

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000030
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000086
I0000097
I0000152
I0000154
I0000161

E09.E07

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives
Substituir l'inflamable per no infamable
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
9
9
9 /13 /18 /21
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
18
21
4 /13
2 /6
16

PAVIMENTS METÀL·LICS

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT

Avaluació de riscos
Id
1
2

4
6
9
10
13

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREES DE TREBALL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS
SOBREESFORÇOS

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS RUNES
PROCESSOS DE TALL
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
16
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000154
I0000161

E10
E10.E03

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER

Avaluació de riscos
Id
1
2

4
6

9

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES FORADADES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC

Situació: EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULAR MATERIALS
AJUSTOS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS
RETIRAR RUNES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000152
I0000154
I0000161

E11
E11.E01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
17
4
2 /6
16

ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS

Avaluació de riscos
Id
1
2
4

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: A LA MANIPULACIÓ
AL MANTENIMENT

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: A LA MANIPULACIÓ
A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER PULIT DE CANTELLS
PER TRENCAMENT DEL MATERIAL
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000082
I0000085
I0000151
I0000154
I0000161
I0000164

E13
E13.E01

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lació
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Formació
10 /13
Evitar processos d'ajust en obra
10
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Aïllament del procés
17
Ventilació de les zones de treball
17
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
1
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16
Manipular els vidres amb ventoses de seguretat
4 /9 /13

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA,

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC

PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

Avaluació de riscos

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA
DES D'ESCALES MANUALS
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS
EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
MATERIALS I EINES ACOPIATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
MANIPULACIÓ D'EINES
DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: ÚS DE RADIAL
EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ
SOLDADURA ELÈCTRICA
TALL OXIACETILÈ
PERFORADORES EN PARETS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN
LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS
SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS)
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
20
EXPLOSIONS
Situació: FUITES DE GAS
BOMBONES DE OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
21
INCENDIS
Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS)
PER ÚS DE RADIAL O
PER OXIACETILÈ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025

Descripció
Riscos
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lació
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000080
I0000082
I0000085
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000099
I0000123
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000158
I0000159
I0000160
I0000161
I0000165

E14
E14.E01

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no infamable
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
Assegurar l'absència de tensió
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
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4
4
4
4
4
9 /11
9
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10 /13 /21
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16
16
16
16
16
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20
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20 /21
16
1 /4 /13
2 /6 /9
14
16 /17 /21
16
4 /11
4 /11
16
16 /21

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id

Risc

P

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000158
I0000159
I0000160
I0000161

E14.E02

treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

4
9
9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mangueres amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21
radial
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
1
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 1 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
21
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
4 /11
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
4 /11
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16

TUBS MUNTATS SOTERRATS

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038

Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mangueres amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21
radial
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
16
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ

Avaluació de riscos
Id
1
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Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC

Situació: EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161
I0000165

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

Avaluació de riscos

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL
FIXACIÓ AMB PERFORADORES
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MATERIALS PESANTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: PER SOLDADURES
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

1

1

1

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

1

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000009
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
servei
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lació
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4 /11
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Formació
10 /13

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000154
I0000156
I0000159
I0000160
I0000161

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

E18
E18.E01

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

11
11
13
13
13
13
15
16
16
16
16
16
16
16
1
2 /6
16
11
4
16

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA,
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I
FLUÏDS

Avaluació de riscos
Id
1
2
4
6
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
3
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
CONTACTES TÈRMICS
2
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

3

3

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085

Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4 /11
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000159
I0000161
I0000165

E19
E19.E01

Substituir els materials amb substàncies nocives
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

17 /18
20
20
20
20
20
20
20 /21
1 /13
1 /13
2 /6 /9
14
4 /11
16
16 /21

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
ASCENSORS

INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
CAIGUDA D'EINES I MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURA
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURES
DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

2

3

2

1

2

2

3

4

2

2

3

2

2

3

1

3

3

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000007
I0000008

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Riscos
1
1
1
1
1
1
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I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000082
I0000085
I0000151
I0000152
I0000154
I0000158
I0000161
I0000165

E22
E22.E01

Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4 /11
4
9 /10
9 /11
9
9
10 /13
11
11
13
13
13
13
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
4 /13
4 /11 /13
2 /6
16
16
16

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I
TELECOMANDAMENTS

Avaluació de riscos
Id
1
2

4

6

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
EN ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT
APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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EN ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161
I0000165

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1 /4
13
6
2 /14
16
16

Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC

E22.E03

MUNTATS SUPERFICIALMENT

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13
Evitar processos d'ajust en obra
10
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
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I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161
I0000165

E23
E23.E01

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

14
16
16
16
16
16
16
16
1
13
2 /6
14
16
16

EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: EN ÀREA DE TREBALL
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
2

A
2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
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I0000040
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I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000152
I0000154
I0000156
I0000161
I0000164
I0000165

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Manipular els vidres amb ventoses de seguretat
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

9
9
10
10 /13
10
11
11
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
11 /13
2
16
16
6
16

26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19
ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font
Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment
de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a
COVID-19 en les obres de construcció.
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les
obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes
en aquest document.
Consideracions essencials
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció
es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar
mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt
probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos
de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les
recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la
pandèmia i reduir el nombre d'afectats.
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la
gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i
salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). És especialment
rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper
que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures
extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2.
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia)
haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com
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qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i
salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les
noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a
terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per
exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i
recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut
en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per
deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no
requereixin la redacció d'un projecte.
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs,
s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan
correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar.
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual.
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente
en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per
SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció
addicionals necessàries.
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb
persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els
símptomes de COVID-19.
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció
a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades.
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes.
Mesures tècniques i organitzatives
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una
persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes
possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret,
es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense
perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament
de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el
present document.
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència
física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de
coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i
/ o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot
utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de
visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones.
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que
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ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la
freqüència dels desplaçaments si fos necessari.
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es
redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució).

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra,
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris
específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc...
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava
previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en
cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se
mantenint la distància social recomanada.
• Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible
-generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a
trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin
fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per
separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips
de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap
de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de
riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús
d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà
l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així
ho determinin les autoritats sanitàries.
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per
garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran
més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials
transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible
-generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials
seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal,
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes
s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos.
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva
utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre
usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides,
maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la
seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha
d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i
amb quins productes s'ha de fer.
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament.
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans
d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que
totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis.
• S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de
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accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions
físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les
següents mesures:
S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures
que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres
generals que hagin de conèixer.
Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en
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l'obra.
Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència
amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible).
Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la
cabina de el vehicle.
Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es
disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap
persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres.
Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests
adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els
equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi.
S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament
i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic,
telèfon, etc.).
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades.
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral.
Higiene personal
Es reforçaran les següents mesures:
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús.
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca.
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans.
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al
llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic,
mocadors d'un sol ús, etc.).
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol
ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats.
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Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data
de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència:
- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición
al
nuevo
coronavirus
(SARS
-COV-2).
Ministerio
de
Sanidad
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)
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- Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2).
Ministerio de Sanidad .
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)
- Manejo domiciliario del COVID -19. Ministerio de Sanidad.
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)
- Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID -19. Ministerio de Sanidad.
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)
- Prevención de riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de
información -. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
(https://www.insst.es/)

27. Signatures
Barcelona, juny de 2.021

Carlos Díez Rodríguez
Direcció de Logística i Manteniment
Gerència de Recursos
Ajuntament de Barcelona
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NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 10/06/21

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H141U001

U

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, DE POLIETILÈ,
AMB UN PES MÀXIM DE 400G, HOMOLOGAT SEGONS LA
MARCA CE (P - 1)

1,920000

15,000

28,80

2

H142U002

U

ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB
MONTURA UNIVERSAL DE VARNILLA D'ACER RECOBERTA
DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50MM DE D OBSCURS
DE COLOR DIN-5, HOMOLOGATS SEGONS BS-1542
(P - 2)

13,330000

5,000

66,65

3

H142U003

U

PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA, AMB
MARC ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA DE
1.35MM DE GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SEMIOBSCUR
AMB PROTECCIÓ DIN 12 (P - 3)

8,120000

2,000

16,24

4

H145U001

U

PARELL DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL,
UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I
MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL (P - 4)

2,240000

15,000

33,60

5

H145U003

U

PARELL DE GUANTS DIELÈCTRICS PER A BAIXA TENSIÓ, DE
CAUTXÚ, AMB MANEGUÍS FINS A MIG AVANTBRAÇ,
HOMOLOGAT SEGONS MARCA CE, CLASSE II, PER A 1000V
COM A MÀXIM (P - 5)

37,170000

12,000

446,04

6

H145U004

U

PARELL DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB EL PALMELL
DE PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ I MÀNIGA LLARGA DE
SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT (P - 6)

8,320000

6,000

49,92

7

H146U002

U

PARELL DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB PROTECCIÓ PER AL
TURMELL
ENCOIXINADA,
SOLA
ANTILLISCANT
I
ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ,
LLENGÜETA DE TACA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB
PLANTILLA I PUNTERA METÀL·LIQUES, HOMOLOGADES
SEGÚN MARCA CE, CLASSE I, GRAU A (P - 7)

21,900000

10,000

219,00

8

H146U004

U

PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR DE SERRATGE,
AMB TANCAMENTS DE CINTA TEXTIL (P - 8)

6,980000

2,000

13,96

9

H148U001

U

GRANOTA DE TREBALL, DE POLIÈSTER I DE COTÓ, CON
BUTXAQUES EXTERIORS (P - 9)

15,240000

2,000

30,48

10 H148U003

U

DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE (P - 10)

14,500000

4,000

58,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST PR_ESS

CAPÍTOL

02

PROTECCIONS COL·LECTIVES

NUM. CODI
1

H15AC002

TOTAL

UA
U

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
PARELL DE VÀLVULES ANTIRETROCÉS DE FLAMA, PER A
EQUIP DE TALL OXIACETILÈNIC, COL·LOCAT
(P - 11)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

25,570000

2,000

51,14

51,14

01.02

OBRA

01

PRESSUPOST PR_ESS

CAPÍTOL

03

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

NUM. CODI

962,69

01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR
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TOTAL

U

CAPÍTOL

PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE
PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40x33CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 14)

01

PRESSUPOST PR_ESS

CAPÍTOL

04

EXTINCIÓ D'INCENDIS

1

HM31161J

TOTAL

UA
U

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB
PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT (P - 22)

8,000

01

PRESSUPOST PR_ESS

CAPÍTOL

05

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

UA

DESCRIPCIÓ

125,76

125,76

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

42,340000

2,000

84,68
84,68

01.04

OBRA

NUM. CODI

15,720000

01.03

OBRA

NUM. CODI

Pàg.: 2

Data: 10/06/21

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HG42221B

U

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR, AMB SENSIBILITAT DE 0,03 A, FIXAT A
PRESSIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 16)

51,740000

4,000

206,96

2

HG42241B

U

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR, AMB SENSIBILITAT DE 0,03 A,
FIXAT A PRESSIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 17)

84,220000

4,000

336,88

3

HG42422B

U

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR, AMB SENSIBILITAT DE 0,3 A, FIXAT A
PRESSIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 18)

57,530000

4,000

230,12

4

HG42742B

U

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 100 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR, AMB SENSIBILITAT DE 0,3 A, FIXAT
A PRESSIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 19)

131,890000

1,000

131,89

5

HGU00001

U

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, D'ACORD AMB LA
POTÈNCIA CONTRACTADA, COMPLETA DE TERMINALS,
FUSIBLES I TERMINAL DE TERRA INDEPENDENT, AMB
CAIXA DE POLIÈSTER REFORÇAT (P - 20)

210,350000

1,000

210,35

6

HGU00002

U

CAIXA DE DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES, COMPLETA
D'ACCESORIS, AMB CAIXA DE POLIÈSTER REFORÇAT
(P - 21)

103,440000

1,000

103,44

7

HG134901

UT

CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ,
DE MATERIAL AUTOEXTINGIBLE, AMB PORTA, PER A UN
NÚMERO DE MÒDULS IGUAL A CATORZE I EMPOTRADA (P 15)

23,670000

2,000

47,34

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST PR_ESS

CAPÍTOL

06

EQUIPAMENTS

NUM. CODI

1.266,98

01.05

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HQU2AF02

U

NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 25)

122,660000

1,000

122,66

2

HQU2GF01

U

RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100
L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 27)

45,990000

4,000

183,96

3

HQUAU001

U

FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT
EN L'ESTUDI DE SEGURETAT (P - 28)

105,320000

1,000

105,32

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 3

Data: 10/06/21

4

HQUAU002

U

MATERIAL SANITARI PER PROVEIR UNA FARMACIOLA, AMB
EL CONTINGUT MÍNIM ESTABLERT EN L'ESTUDI (P - 29)

69,790000

1,000

69,79

5

H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut (P - 13)

23,000000

10,103

232,37

6

H16F1003

u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 12)

165,240000

3,000

495,72

7

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

80,140000

1,000

80,14

8

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 24)

90,570000

1,000

90,57

9

HQU22301

u

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

52,490000

1,000

52,49

TOTAL

CAPÍTOL

01.06

1.433,02

EUR
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1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01

PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS COL·LECTIVES
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
EXTINCIÓ D'INCENDIS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EQUIPAMENTS
Pressupost PR_ESS

962,69
51,14
125,76
84,68
1.266,98
1.433,02
3.924,27
3.924,27

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost PR_ESS

3.924,27
3.924,27

EUR
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PLEC
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.1.

Identificació de les obres
Reforma interior de la planta tercera de l’edifici MediaTIC, al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

1.2.

Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva,
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es
derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
a) Tots aquells continguts al:

Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas
d'Obra Pública)
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo’‘.
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3.

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:
Memòria:

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin
mesures alternatives.

Plec:

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti,
així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques,
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l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols:

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les
especificacions tècniques necessàries.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.
Pressupost:

1.4.

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de
Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments
i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi
de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte,
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i
aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
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Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L.
31/1995) :

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.1.

Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals al treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi,
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació,
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan
sigui necessari o es cregui convenient.
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les
modificacions pertinents.
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i
Salut en fase d'execució material de les mateixes.
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les
seves responsabilitats.
15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2.

Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb
titulació acadèmica en Construcció.
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
16.

17.
18.
19.

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art.
15 a la L.31/1995), i en particular:
d)
Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o
successivament.
e)
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors
autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:
1.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a)
b)

2.

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o
successivament.
En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de
treball.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
a)
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b)
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c)
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
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d)

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
e)
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
f)
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g)
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h)
L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i)
La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms.
j)
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció
quan no calgui la designació de Coordinador.
4.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
5.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor,
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,
la decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

2.3.

Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.4.

Director d'Obra
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i
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mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa,
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra
executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat
pel Promotor.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials,
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat
i Salut.
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i
Salut.
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva
execució.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
18.
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19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat,
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels
límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el
Reial Decret 1109/2007.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a
l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
l)
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que
hagin contractat.
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació
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de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA),
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a
l'obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic,
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral,
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.
El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel
Reial Decret 604/2006.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de
qualsevol altre requisit formal.
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el
futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin
a l'obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o
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2.6.

Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de
l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra,
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en
concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques
a desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.

Treballadors Autònoms
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar
determinades parts o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article
10 del R.D. 1627/1997.
51. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.
52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular,
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
54. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol,
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels
equips de treball per part dels treballadors.
55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
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maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de
protecció individual per part dels treballadors.
56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7.

Treballadors
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la
dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la
seva permanència a l’obra.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
3.1.

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
67. Bases del Concurs.
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel
Coordinador de Seguretat.
72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
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73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista
per l’obra en qüestió.
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.
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Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de
la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter
contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2.

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador,
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del
Pla de Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,
vinculants per les parts contractants.

3.3.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i
9) .
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents
amb els continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
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-

-

Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
Acotat del perímetre del solar.
Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
Edificacions veïnes existents.
Servituds.
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

-

-

-

Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
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- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de
circulació.
Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.
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Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.
-

-

-

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana
en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i
coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació
en l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació
en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació
en l‘ESS.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol
perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions,
arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:








Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).
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-

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació
d’equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.
Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció
Col·lectiva.
Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i
patis.
Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
-

Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.4.

El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i
salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les
Administracions públiques.
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses
que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el
treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest
i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

3.5.

Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
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Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses
notarials i fiscals que es derivin.
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El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be
designar a l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència,
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà
validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el
Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les
parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol
altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant,
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
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.

4.1.

Textos generals


Convenis col·lectius.



“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.



“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
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marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE
23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24
de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de
abril de 2003)”.


“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D.
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.



“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.



“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.



“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en
Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.



“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.



“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.



“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de
26 de septiembre de 1995)”.



“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE
1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.



“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.



Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.
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“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre
de 1999)”.



“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de
2001)”.



“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.



“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE
10 de enero de 2004)”.



Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31
de enero de 2004).



“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas”.



“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.



“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles
de carreteras del Estado”.



“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
250 de 19 de octubre)”.



“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.



“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)”.



“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de
agosto)”.



Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).



“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)”.



Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per
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infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).


“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.



“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.



“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.



“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de
4 de agosto de 2009)“.



''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''



''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).''



''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''



''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE
139 de 8 de junio de 2010).''



''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''



Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció
(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010).



“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención.”



“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”



“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”



''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''
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''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH).''



''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH).''



''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección
civil ante el riesgo químico.''



''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''



''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).''



''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''



''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''



''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH).''



''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH).''



''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del
sector de la construcción.''



''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.''



''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.''



''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el
V Convenio colectivo del sector de la construcción.''
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''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.''



“Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).”



“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”



“Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de
2014).”



“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”



Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.



“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios»
del sistema ferroviario de la Unión Europea.”



“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).”



“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica,
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).”



“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”



“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”



“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.”



“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de
17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”



“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de
las empresas.”



“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.”
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''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y la Seguridad Industrial.”



''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE,
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.''



“Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de
febrero de 2017).”



“Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).”



“Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de
2017).”



''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de
metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.''



''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.''



''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental''

Condicions ambientals


Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).



Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).



“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.



“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.



“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC

4.3.
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“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.



“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).



“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.



“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de
marzo de 2006)”.



“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.



“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)”.

Incendis


Ordenances municipals.



Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
24 de Febrer de 2003).



''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).''

Instal·lacions elèctriques


“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.



Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).



“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).



“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.



Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).



“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)”.
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“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.



“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.



“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

Equips i maquinària


“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.



“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”.



“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.



“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de
abril de 1997)”.



“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de
1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.



“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de
7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de
2004)”.



''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de
25 septiembre de 1998).”



''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.''



''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y
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sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).


''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).”



“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de
2009).”



“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de
2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”



''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.''



''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de
febrero de 2013).''



“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de
2015).”



“Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).”



''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.''



''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10.''



''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera.''



Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9
de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

4.6.

Equips de protecció individual


“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
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“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

4.7.

4.8.



“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.



“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.



“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas.
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.



“Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
comercialización de equipos a presión (refundición).”



Normes Tècniques Reglamentàries.

Senyalització


“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.



Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

Diversos


“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.



“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)”.



“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.



Convenis col·lectius.



“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”



''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.''



“Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
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comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).”


''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).''



''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.''

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES
5.1.

Criteris d'aplicació
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat
i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra
com un capítol més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2.

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d’obra.

5.3.

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any
des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació,
en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic,
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per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

5.4.

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut,
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents
Penalitzacions:
1.2.3.4.5.-

MOLT LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GRAVÍSSIM

:
:
:
:
:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial
de
l’obra
contractada
+
Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
6.1.

Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:


Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i
la recerca de les causes.
Prèvies als accidents.-

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.

Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
Investigació Tècnica d'Accidents.



Tècniques operatives de seguretat.
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El Factor Tècnic:
-

Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
Senyalització

El Factor Humà:
-

6.2.

Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral.
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3.

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en
matèria de Seguretat i Salut
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos,
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i
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Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte
compliment de la seva important missió.
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L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en
aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

6.4.

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del
Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà
periòdicament el control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com
a mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació
cronològica a les matèries de la seva competència:
-

6.5.

Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat),
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de
Seguretat.
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S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.
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A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

6.6.

Competències de Formació en Seguretat a l'obra
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells
d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
7.1.

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes


Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i
accionament d’un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:



Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).


Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb
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solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:






Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

7.2.

Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips,
Màquines i/o Màquines-Ferramentes


Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.


Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:






7.3.

Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut,
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

Normativa aplicable


Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.


Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les
màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)).
Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.''

Excepcions:



Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.
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Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.
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Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels
recipients a pressió simples.
Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat
electromagnètica (refosa).
Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa).
Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a
pressió.
Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre
els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic,
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:







Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa
a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el
treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1,
de la Directiva 89/391/ CEE).

Normativa d’aplicació restringida
Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors
de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC





Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. Signatures
Barcelona, juny de 2.021

Carlos Díez Rodríguez
Direcció de Logística i Manteniment
Gerència de Recursos
Ajuntament de Barcelona

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Estudi de Seguretat i Salut de les obres de reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

PEU DE BARANA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

BARANA

ZÓCOL

SUPLEMENT
BARANA

PLATAFORMA
AMB TRAMPA

MARC

BARANA DE
CANTONADA

PLATAFORMA

TRAVESSER

DIAGONAL

PLACA BASE REGULABLE
PLACA BASE FIXA

ALTERNATIVES

PLANOL Nº

1

CONTINGUT

Bastida metàl·lica

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

H

SUPLEMENT TELESCÒPIC OPCIONAL

L=1/5 H quan H sigui menor de 7.5 mts.
L=1/4 H quan H sigui superior de 7.5 mts.

PLANOL Nº

2

CONTINGUT

Bastida mòbil

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

L

DETALL COL ·LOCACIÓ ELEMENTS DE SEGURETAT

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ESCALA 1/10

PASSAMANS

BARRA INTERMÈDIA

0,15

AMPLE MÍNIM 0,80

ALTURA MÍNIMA 0,80

ALTURA INTERMÈDIA

PLATAFORMA

ENTORNPEU DE 15 cm.

PLANOL Nº

3

CONTINGUT

Elements de seguretat

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

DETALL DE ENTORNPEU DE BASTIDA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ESCALA 1/2

SECCIÓ

PLANTA
PLANOL Nº

4

CONTINGUT

Entornpeu de bastida

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

DETALL DE PLATAFORMA DE BASTIDA

0,80

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ESCALA 1/5

ALÇAT

PLANOL Nº

5

PLANTA

CONTINGUT

Plataforma de bastida

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PLANOL Nº

6

CONTINGUT

Barana

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PLANOL Nº

7

CONTINGUT

Barana de protecció de forat

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

PEU DRET
FIXACIÓ TIPUS FUSTER
PASAMANS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

INTERMIG

ENTORNPEU 15 2.5 cm

ALÇAT
PEU DRET
FIXACIÓ TIPUS FUSTER

TUB PINTAT EN
BANDES GROGES I NEGRES

PLANTA
PLANOL Nº

8

CONTINGUT

Barana d'escala

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

FORCA EN TUB
DE 100 x 50mm
EN XAPA DE
4 mm DE GRUIX.
VOL ÚTIL 3,50m

CORDA DE POLIAMIDA
ø 10mm PER A
MOVIMENTS I
ANCORATGE DELS
DRAP DE XARXA

TENSOR D'ACER
DE ø 8mm PER
IMMOBILITZACIÓ
DE FORCA
SUJECCIÓ PER APRETAMENT
SIMPLE A LA FORCA

LLAÇ AMB TRES
FIXACIONS
MALLA DE <> 7X7 cm
ENNUSSADA AMB
CORDA DE POLIAMIDA
o 3 mm.

CÈRCOL PERIMETRAL
ENCOFRAT

ENVÀ ENCOFRAT

SOPANDA
METÀL.LICA

TENSOR D'ACER ø 8 mm

ANCORATGE
CONECTAT A
L'ARMADURA,
ø 10 mm. EN
FERRO DOLÇ

BASE DE FORMIGÓ AMB
ANELLA PER AMARRATGE

Tensordefhoorrccaaggrraannde
DORMENT DE FUSTA
DE DIMENSIONS 20x5 cm

PLANOL Nº

9

TRÍPODE DE MUNTATGE
PER A PUNTALS ADAPTATS

CONTINGUT

Tensor de forca gran

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

FORCA EN TUB
DE 100 x 50mm
EN XAPA DE
4 mm DE GRUIX.
DE VOL ÚTIL 2 m

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

POSSIBLE TENSOR A
TOTES LES FORQUES TRAS
MONTATGE DE 2ªALTURA
DE PILARS
TENSOR D'ACER
DE ø 8mm PER
IMMOBILITZACIÓ
DE FORCA

CORDA DE POLIAMIDA
ø 10mm PER A
MOVIMENTS I
ANCORATGE DELS
DRAP DE XARXA

SUJECCIÓ PER APRETAMENT
SIMPLE A LA FORCA

LLAÇ AMB TRES
FIXACIONS

ENCOFRAT

CÈRCOL PERIMETRAL
ENCOFRAT

ENVÀ ENCOFRAT
MALLA DE <> 7X7 cm
ENNUSSADA AMB
CORDA DE POLIAMIDA
o 3 mm.

SOPANDA
METÀL.LICA

TENSOR D'ACER ø 8 mm
ANCORATGE
CONECTAT A
L'ARMADURA,
ø 10 mm. EN
FERRO DOLÇ

BASE DE FORMIGÓ AMB
ANELLA PER AMARRATGE

DORMENT DE FUSTA
DE DIMENSIONS 20x5 cm

PLANOL Nº

10

TRÍPODE DE MUNTATGE
PER A PUNTALS ADAPTATS

CONTINGUT

Tensor de xarxa de forca petita

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

FORCA EN TUB
METÀL.LIC DE
100x50mm I 4mm
DE GRUIX.
VOL ÚTIL 2 m

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CORDA DE POLIAMIDA
ø 10 mm PER A
MOVIMENTS I ANCORATG
DELS DRAPS DE XARXA
TENSOR D'ACER
PER A
IMMOBILITZACIÓ
DE FORCA

LLAÇ AMB TRES FIXACION

SUJECCIÓ PER APRETAM
SIMPLE A LA FORCA

ANCORATGE CONECTAT
A L'ARMADURA
ø 10mm EN
FERRO DOLÇ

CÈRCOL PERIMETRAL

ENCOFRAT
ENVÀ ENCOFRAT

MALLA ENNUSSADA DE 7
AMB CORDA DE POLIAMI

SOPANDA
METÀL.LICA

TENSOR D'ACER
ø 8mm OPCIONAL

ANCORATGE
CONECTAT A
L'ARMADURA
ø 10mm EN
FERRO DOLÇ

BASE DE FORMIGÓ
AMB ANELLA PER
ANCORATGE OPCIONAL

DORMENT DE
FUSTA DE
20x5 cm
PLANOL Nº

11

TRÍPODE PER A MONTATGE
DE PUNTALS ADAPTATS

CONTINGUT

Xarxa de forca petita

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PLANOL Nº

12

CONTINGUT

Extintor alçat

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

TANCAT AMB XAPA GRECADA GALVANITZADA

2.80

1.10

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.10

2.80

XAPA GRECADA GALVANITZADA

2.10

12.00

3.00

ALÇAT

cotes en cm

PERFIL RECTANGULAR 80x40x2

POU DE FORMIGÓ
EN MASSA 175 Kg/cm2

PERFIL
PLANOL Nº

13

CONTINGUT

Tanca de xapa galvanitzada

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

TANCAT D' OBRA:
AMB MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA

MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PERFIL TUBULAR GALVANITZAT ø 5 cm.

ALÇAT

BASE DE FORMIGÓ PREFABRICAT

PLANOL Nº

14

CONTINGUT

Tanca electrosoldada

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

TANCAMENT PERIMETRAL DEL
RECINTE D'OBRA

2.10 m

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

VALLA AMB XAPA METÀL.LICA

2.10 m

VALLA FIXE AMB BLOCS I TELA METÀL.LICA

2.10 m

VALLA FIXE AMB LLARGS DE PREFABRICAT

2.10 m

VALLA MÒBIL TIPUS "RIVISA"

2.10 m

VALLA FIXE AMB BLOCS
PLANOL Nº
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CONTINGUT

Tancament perimetral de l'obra

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

PERSPECTIVA

PERFIL

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PUNTAL

RUNA

RUNA
FALCA

PLANOL Nº
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CONTINGUT

Baixant d'enderrocs (esquema 1)

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

PROTECCIÓ PER A ESCALES
FIXES

DISTÀNCIES EN LA COL.LOCACIÓ
D'ESCALES DE MÀ

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

m.

DIVERSOS TIPUS DE SUBJECCIÓ

DIVERSOS TIPUS DE POTES

CORDA FIXADA
PERMANENTEMENTE
PER A USOS
REPETITIUS

AMB SOLA
ANTILLISCANT

PER CLAVAR EN LA
TERRA
GANXOS DE
SUBJECCIÓ

GRAPES
ANTILLISCAMENT

PLANOL Nº

17

CALÇAT CLAVAT COM
A TOPALL

CONTINGUT

Escales

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CONTRAFORT

PUNTERA DE SEGURETAT METAL.LICA
RESISTENT A LA CORROSIÓ

ZONA D'ASSAIG D'APLASTAMENT

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB RELLEU
TALÓ AMB RELLEU

BOTA DE SEGURETAT CLASSE III

PLANOL Nº

1

CONTINGUT

Bota de seguretat clase III

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CANYA DURESA SHORE A 50-70

PUNTERA

CONTRAFORT
Rt

Hs

Ht

Rs

SOLA AMB DURESA SHORE A 35-75

TALÓ

LLEGENDA

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA
i A LA HUMITAT

PLANOL Nº

2

CONTINGUT

Bota impermeable

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Hs Relleu de la sola = 5 mm.
Rs Resalt de la sola = 9 mm.
Ht Relleu del taló = 20 mm.
Rt Resalt del taló = 25 mm.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CINTURÓ

ANCORATGES

BOSSA

VENTATGES

PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MÉS SEGURETAT AL MOURE´S

EVITA LES CAIGUDES DE LES EINES

CINTURÓ PORTA-EINES

PLANOL Nº

3

NO EXIMEIX DEL CINTURÓ DE SEGURETAT QUAN AQUEST ÉS NECESSARI

CONTINGUT

Cinturó portaeines

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

COPA

CIM

ARNÈS

LLUM LLIURE > 21 mm

2
ALÇADA DE L'ARNÈS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

75 A 85 mm

ESPAI ENTRE
CASQUET

CASQUET i ARNÈS
> 5 mm
BANDA DE CONTORN
> 25 mm AMPLE

CASQUET
ALA

VISERA

BANDES D' AMORTIGUACIÓ

ARNÉS

NOTES

1 MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS i AIGUA

3 MATERIAL NO RÍGID, HIDRÒFUG, DE FÀCIL NETEJA i DESINFECCIÓ

CASC NO METAL.LIC

CLASSE N AILLANT A 1.000 V / CLASSE E-AT AILLANT A 25000 V.

PLANOL Nº

4

CONTINGUT

Detall de casc

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

MA

MEMÒRIA AMBIENTAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria ambiental
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Segons el Decret d’Alcaldia aprovat en data 15/09/2009, sobre el Manual Bàsic per a
l’elaboració de la Memòria Ambiental, i per tal de donar resposta a les Responsabilitats de les
que parla el Decret, el contingut d’aquesta Memòria Ambiental és document de caràcter
contractual, base de les següents responsabilitats:


Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



El licitador de les “Obres de reforma de la planta tercera de l’edifici MediaTIC” haurà de
concretar aquells aspectes que el Plec de Condicions Tècniques o el Plec de
Condicions Administratives Particulars determinin com a millores ambientals, adequantse a les mesures proposades en aquesta Memòria Ambiental.
El contractista adjudicatari haurà de presentar el Pla d’ambientalització de l’obra dins
del termini atorgat per la legislació de contractes del sector públic per aportar la
documentació preceptiva abans de l’adjudicació definitiva, en el qual es desenvolupin i
es comentin les mesures contingudes en aquesta Memòria Ambiental, en funció del
sistema constructiu. Aquest Pla es validarà, com a màxim, en el moment de l’acta de
replanteig.

0. Marc normatiu.
Les principals referències normatives i alguns documents de referència per al desenvolupament
de cada apartat d’impacte de la memòria ambiental, sense perjudici d’altra normativa que sigui
d’aplicació i de la normativa que en un futur pugui modificar i/o ampliar aquesta, són aquests:
POBLACIÓ
– Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al
BOP de 22 de maig de 1991.
– Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública, de 27 de març
de 1979.
– Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de 19
de juny de 1999.
– Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del
Codi d’accessibilitat.
– Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999.
– Manual de bastides. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
RESIDUS
– Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de
16 de juny de 1996. Títol VI, gestió de residus.
– Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
– Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i enderroc.
– Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i enderroc.
– Decret 92/1992, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
– Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat per la decisió 2000/532/CE, de la Comissió de
3 de maig, modificada per les decisions 2001-118, 2001-119 i 573-2001.
– Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus i Decret 219/2001.
– Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus.
– Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es regula la gestió dels olis usats (BOE 57), i de
6 de setembre de 1988, sobre tractament i eliminació dels olis usats (DOGC 1055).
ATMOSFERA
GASOS, POLS i OLORS:
– Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera.
– Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric
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mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
– Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de
16 de juny de 1996. Títol I. Protecció de l’atmosfera.
– Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al
BOP de 22 de maig de 1991.
– Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999.
SOROLL I VIBRACIONS
– Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de
16 de juny de 1996. Títol III. Contaminació acústica.
– Proposta de modificació de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà.
– Llei 37/2007, de 17 de novembre, del ruido i Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre,
que la desenvolupa.
– Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 22
de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades
màquines d’ús a l’aire lliure.
– Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999.
MATERIALS
– Instrucció del formigó estructural (EHE).
– Mesura de Govern de política responsable de compra de fusta (desembre de 2003) i
Decret d’Alcaldia per a la compra responsable de fusta (juliol 2004).
SÒL I SUBSÒL
– Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al
BOP de 22 de maig de 1991.
– Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999.
– Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i enderroc.
HIDROLOGIA
– Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de
16 de juny de 1996. Títol V. Sanejament d’aigües residuals i pluvials.
– Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües
residuals.
– Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 de desembre de 2000, (Directiva Marc de l’Aigua).
– Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel
qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic.
– Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’aigües.
PATRIMONI I PAISATGE
– Decret 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
– Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà.
FLORA I FAUNA
– Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP de
16 de juny de 1996. Títol VIII. Zones naturals i espais verds.
– Norma Granada aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el 1992.
També són referències d’aquesta Memòra la “Guia d’ambientalització de les obres a la ciutat de
Barcelona”i el “Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona”
1. Població
1.1 Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses.
Les obres es desenvolupen en l’interior d’un edifici administratiu. Per tant l’afectació d’aquests
treballs als veïns, vianants i activitat econòmica i empresarial és molt baixa.
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En canvi, l’afectació als ocupants dels propis edificis pot arribar a ser elevada.
Per aquesta raó en aquests treballs és de gran importància assegurar la minimització de
l’impacte i les molèsties de les obres en els usuaris de l’edifici de la resta de plantes i assegurar
que el trànsit habitual de persones per les zones comuns quedi garantit. Per aquesta raó
aquest aspecte s’ha afegit als Plecs de Condicions Tècnic i Administratiu com a base de
compromís pel licitador.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.1.1

Avaluació de barreres arquitectòniques:

Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials i a l’abassegament de
residus. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva aprovació, una
proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats i la gestió dels espais que es pensa
aplicar. La zona d’abassegament de materials i la zona de recollida de residus estan
assenyalades a la Documentació Gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta zona es
delimitarà amb tanques lleugeres i es troba molt allunyada de qualsevol afectació a comerços o
circulació.
Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de
sortida i d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies
reglamentàries. Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona
aliena a la mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El personal
responsable de l’obra s’encarregarà, al seu càrrec, de dirigir les operacions d’entrada i sortida,
avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.
La senyalització de les zones destinades a l’abassegament de materials i de residus s’ajustarà
a les Normatives de Seguretat i Salut i a les Normes que hi figuren en l’àmbit normatiu, amb
cartells instal·lats a les pròpies tanques lleugeres, en una zona molt segregada d’afectacions a
trànsit o al comerç.
1.1.2

Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles:

No existeix cap afectació evident en el trànsit o en l’accessibilitat de vianants i de vehicles.
Els contenidors se situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la
sensibilitat de la circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar els criteris d’amplada de
pas dels passos de vianants adaptats.
Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a
l’execució de l’obra. Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir
els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de
l’obra.
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra,
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es
prendran les mesures següents:
La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions
establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut.
1.2 Existència de Patrimoni Cultural a la zona
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No existeixen elements amb nivells de protecció del Patrimoni cultural ni arquitectònic
2. Residus
2.1 Generació i gestió de residus.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial
Decret 105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de
construcció i demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15
de juliol, reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya.
S’incorpora la fitxa de residus de rehabilitació, que consta al Projecte com a document annex
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Identificació de l'Obra:
Adreça:
Roc Boronat

Reforma de la planta tercera de l'edifici MediaTIC
Municipi/Comarca:

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat
terres
contaminades
no

TERRENYS
NATURALS

Pes de
terres(real)
Tn

1

Densitat(real)
Tn/m3

CER

CLA

ELIM ( D )

VAL ( R )

Grava i sorra compacta

x

2,00

170504

NP

D5-D8

R5-R10

Grava i sorra solta

x

1,70

170504

NP

D5-D8

R5-R10

Argiles

x

2,10

010409

NP

SENSE GESTIÓ

SENSE GESTIÓ

Terra vegetal

x

1,70

200202

NP

D5

R5-R10

x

1,70

170504

NP

D5-D8

R5-R10

x

1,80

170504

NP

D5-D8

R5-R10

REBLIMENTS Terraplè

Pedraplè

Llots
ALTRES

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

si

Volum de
terres(aparent)
m3

Tipus d'intervenció:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

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

Barcelona

Carlos Díez Rodríguez

De perforació

x

0105

NP

SENSE GESTIÓ

SENSE GESTIÓ

De drenatge

x

170506

NP

D5-D8-D9

R5-R10

-

-

-

Altres

-

NOTA I: En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.
NOTA II: Les terres i llots (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de
residus.

RESIDUS D'ENDERROCS
Enderroc en rehabilitació i reforma
sup a enderrocar (m2)

1.300,00

S'ha de fer
separació
selectiva segons
RD105/2008

Separació
selectiva
prevista pel
residus?

On es farà la gestió dels residus

Obra

Inst.
Tractament

Abocador

Avaluació i característiques dels
residus
Volum real
m3

CLA

ELIM ( D )

-

170101

NP

D5

R5

-

170102
170103

NP

D5

R5-R10

8,51

11,83 170904

NP

D5-D9

R5

21,00

35,77

25,02 170802

NP

D5

R5

2,00

3,48

8,98 170407

NP

-

R4

2,00

3,38

0,71 170201

NP

-

R1-R3

-

170202

NP

D5

R5

-

170203

NP

D5

R5

si

Formigó

-

-

2

Maons, teules i Material ceràmic

-

-

2

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

1

x

5,00

Guix

-

-

1

x

Metalls

-

X

1

x

Fusta

X

-

1

x

Vidre

-

-

Plàstic

-

-

S'ha de fer

RD105/2008

sup construïda (m2)
Formigó

no

si

-

-

residus?

On es farà la gestió dels residus

Obra

Inst.
Tractament

Abocador

Pes
Tn

CER

no

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

Volum
aparent m3

Codificació, classificació i les vies de gestió del
residus
VAL ( R )

Avaluació i característiques
Codificació, classificació i les vies de gestió del residus
dels residus
Volum real
m3

Pes
Tn

Material ceràmic

CER

CLA

ELIM
(D)

170101

NP

D5

R5

170103

NP

D5

R5-R10

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

170904

NP

D5-D9

R5

Guix

-

-

170802

NP

D5

R5

Metalls

-

-

170407

NP

-

R4

Fusta

-

-

170201

NP

-

R1-R3

Vidre

-

-

170202

NP

D5

R5

Plàstic

-

-

170203

NP

D5

R5

Paper i cartró

-

-

150101

NP

D5

R1-R3

P

D5-D9D10

R3-R4-R5

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

-

-

1

x

5,00

2,02

150110

NOTA I : Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos
NOTA II : La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La

separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a
un gestor de residus extern.
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Identificació de l'Obra:
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Tipus d'intervenció:

Carlos Díez Rodríguez

1

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

Productor

Posseïdor

Codi del gestor

gestor

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Tipologia de Residus

Volum real

m3

Esponjament

35,00%

Abocador/ Valoritzador
Total

€/m3

Transport
€/km

Km

Total

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

Altres
VALORACIÓ TOTAL:

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)
Tipologia de Residus

Volum real

m3

Esponjament

35,00%

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)
Obra

10

Inst. Tractament

Abocador/ Valoritzador

Transport (unitat/m3)

Total

€/m3

Total

Formigó

-

-

-

Material ceràmic

-

-

-

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

13,50

Guix

28,35
Pes

Tn

135,00

-

-

-

Obra

5

Inst. Tractament

Km

29,59

399,47

19,50

5,00

29,59

838,88

32,50

5,00

Total

Total

€/Tn

Km

6
€/km

1,30
1,30
€/km

Metalls

8,98

-

-

6,50

58,40

6,50

5,00

1,30

Fusta

0,71

-

-

6,50

4,62

6,50

5,00

1,30

Vidre

-

-

-

Plàstic

-

-

-

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

-

-

VALORACIÓ TOTAL:

-

1.501,36

1.301,36

135,00

Residus d'excavació

Import DIPÒSIT Gestor de residus
Reial Decret 210/2018

Tn

Total dipòsit

11 €/Tn

Residus de construcció i d'enderrocs

Import DIPÒSIT Gestor de residus
Reial Decret 210/2018

48,56 Tn

65,00

-

Total dipòsit

534,18

11 €/Tn

€

534,18

€

NOTA: Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per
a la posterior gestió. Aquest dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent.
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos
DP Residus amb perillositat pend. de determinar
Vies de valorització dels residus

Operacions d'eliminació del residu
D1

Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament)

R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2

Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació)

R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3

Injecció en profunditat

R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4

Embassament superficial

D5

Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats

R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

(inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D6

Abocament al medi aquàtic, excepte al mar

R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7

Abocament al mar, incl. inserció al llit marí

R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8

Tractament biològic no especificat

R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9

Tractament fisicoquímic no especificat

R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10

Incineració a la terra

D11

Incineració al mar

R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D12

Emmagatzematge permanent

R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13
D14
D15

Combinació o mescla prèvia (D1 a D12)
Reenvasat previ (D 1 a D 13)
Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)

R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14.
S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament,
el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14
(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
Residus.xls
R14 Preparació per a la reutilització
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La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri
d’Obres Públiques i Urbanisme i l’Ordre de 13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió
dels olis usats, a més de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el
tractament i eliminació dels olis usats de la Generalitat de Catalunya.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix
el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador de runes i altres residus de la construcció.
El contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés
materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees
habilitades per aquesta finalitat.
Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les
excavacions) s’hauran de dipositar en els enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per
l’Administració competent.
Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es
prioritzarà la seva valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva
per a cada fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats,
degudament senyalitzats i identificats.
Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor
autoritzat. El contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa
gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.
2.2 Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra:
El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la
contaminació provocada per l'ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del
contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’execució.
S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments
líquids a la xarxa en funció de les seves característiques físico-químiques i la correcta execució
de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram.
L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l'obra
(menjador, vestuaris, serveis).
S’utilitzarà la xarxa de clavegueram per les aigües residuals sanitàries procedents de serveis
d’obra, lliures de substàncies contaminants.
2.3 Residus especials:
Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en emplaçaments situats fora
de l’abast de les zones inundables per avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a
la resta de substàncies i materials d’obra perillosos i potencialment contaminants que
requereixin ser emmagatzemats temporalment mentre durin les activitats constructives.
Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets
estancs i a ser possible, tancats (per ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies
impermeabilitzades o cubetes de contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra,
bidons, contenidors específics) que evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita
accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar
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adequadament indicant la data d’inici de l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà
superar els sis mesos d’estada en obra.
Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies
contaminants en aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies, en la xarxa de
clavegueram i en els sistemes de sanejament o evacuació de les aigües residuals.
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Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El
contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els
fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.
A priori no es preveu cap material que pugui esdevenir contaminants i que requereixi de ser
emmagatzemats temporalment mentre durin les obres
3. Materials
3.1 Consum de materials
Els materials majoritaris del projecte són els següents
Plaques cartró-guix
Vidre
Suro
Fusta
Acer galvanitzat
Cablejat

3.1.1

4.150 kg
3.900 kg
1.900 kg
1.300 kg
520 kg
18.000 metres

Compra correcta i emmagatzematge adequat:

Caldrà per compres de material sense escreixos i garantir les propietats dels materials
emmagatzemats perquè no es malmetin contribueix a minimitzar el consum de materials.
El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte
i s’haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves
propietats i ordre fins al moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar
correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge i
evitar així que els recursos es transformin en residus.
3.1.2

Manipulació i transport adequat:

En aquests treballs és de gran importància assegurar una manipulació amb cura dels materials.
Per aquesta raó aquest aspecte s’ha afegit als Plecs de Condicions Tècnic i Administratiu com
a base de compromís pel licitador.
El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines
adequades en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal
que el transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els
materials no es malmetin.
3.2 Sostenibilitat dels materials:
Es recomana utilitzar elements que incorporin plàstic reciclat. Amb aquesta actuació es
contribueix a tancar el cicle dels materials al transformar-los en nous recursos i a reduir el
consum de petroli.
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L’ús d’àrid reciclat contribueix a minimitzar l’impacte ambiental generat per l’abocament de
residus petris d’enderroc i a reduir el consum de recursos naturals.
Es recomana l’ús de materials que disposin d’alguna d’aquestes tres etiquetes, per ordre de
prioritat:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

– Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per
tercers)
El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està
regulada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris
ambientals específics per producte o categoria de productes i uns criteris generals (compliment
de la legislació ambiental). En concret tota la fusta de l’obra hauran de tenir el certificat SFC
Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren
habitualment a les obres són: productes de fusta, productes prefabricats de formigó amb
material reciclat, productes d’àrid reciclat, productes de plàstic reciclat.
Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar, entre
d’altres productes, pintures i vernissos per a interiors.
– Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per
tercers. Són autodeclaracions que fan els propis fabricants).
– Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva
finalitat és la d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent;
sí estan verificades per tercers).
4. Atmosfera
4.1 Emissió de gasos i pols.
4.1.1

Avaluar les emissions de CO2:

La naturalesa de l’obra no suposa grans operacions de maquinària, llevat del consum elèctric
d’eines elèctriques de tall, trepants i soldadura. Per aquesta raó les emissions de CO2 a
l’atmosfera són molt poc rellevants i, a més, són de difícil reducció.
4.1.2

Controlar les emissions de substàncies tòxiques:

Serà necessari que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat i que aquest sigui homologat
per tal que no es produeixin les emissions.
4.1.3

Disminuir la pols generada per l’obra:

En aquests treballs és de gran importància assegurar una minimització de la pols suspesa en
l’ambient. Per aquesta raó aquest aspecte s’ha afegit als Plecs de Condicions Tècnic i
Administratiu com a base de compromís pel licitador.
El contractista posarà tots els mitjans per tal que les zones de treball quedin totalment acotades
i no puguin dispersar la pols des de cada una de les zones d’actuació durant les diferents fases
de l’obra.
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Es requerirà al personal que hi treballi a l’obra, formació adient per tal de minimitzar les
partícules en suspensió durant el procés de desmuntatge d’elements, aïllaments i revestiments.
Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui
possible.

4.2 Emissió d’olors.
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

4.2.1

Disminuir les molèsties per olors:

En aquests treballs és de gran importància assegurar una minimització de les olors produïdes
per processos constructius. Per aquesta raó aquest aspecte s’ha afegit als Plecs de Condicions
Tècnic i Administratiu com a base de compromís pel licitador.
Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui provocar una
elevada contaminació odorífera, s’informarà prèviament als ocupants propers al respecte.
Es procurarà fer servir pintures, vernissos i esmalts a l’aigua
Quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les
indicacions establertes per la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.
En el cas que es prevegi una afectació per olors considerable durant l’execució de l’obra la
Direcció d’Obra determinarà les mesures adients per a prevenir i/o tractar les emissions i així
minimitzar les conseqüents molèsties sobre l’entorn.
4.3 Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic.
En aquests treballs és de gran importància assegurar una minimització dels sorolls i vibracions
produïts per processos constructius. Per aquesta raó aquest aspecte s’ha afegit als Plecs de
Condicions Tècnic i Administratiu com a base de compromís pel licitador.
4.3.1

Disminuir les molèsties per vibracions i soroll:

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts
en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les
activitats, el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres.
Per minimitzar l’impacte acústic que les activitats de l’obra puguin ocasionar als usuaris de la
resta de plantes de l’edifici, els treballs es portaran a terme en l’horari determinat pel plec de
condicions particulars, en concret pel que fa a les feines sorolloses d’enderrocs, mecanització o
tall.
4.3.2

Horari de l’obra:

L’horari dels treballs cera el que s’adapti més al calendari de treball de les obres que figura al
Projecte i al plec de condicions particulars, sense suposar greuges en l’ús intern de la resta de
plantes de l’edifici i dels seus espais comuns.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre els usuaris i l’ús normal de l’edifici, l’Ajuntament podrà obligar que alguns
treballs s’executin en una data i horari específic, o podrà aturar aquells treballs que superin el
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llindar molest per la resta dels usuaris de l’edifici, indicant una altra franja gorària per la seva
execució.
4.4 Qualitat de l’aire interior i exterior.
Es garantirà la ventilació continua i suficient en aquelles zones tancades d’actuació, com el
vestíbul i les zones comuns de l’edifici.
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5. Sòl i subsòl
No existeixen interaccions amb el sòl, el subsòl o les terres, fora del que s’exposa en l’apartat
de la delimitació de l’obra, ja que l’obra s’executa en un interior d’edificació.
5.1 Delimitació de l’obra:
Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de
l’obra. Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el pla de
seguretat les àrees previstes per a aquest fi.
L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar,
documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el
perímetre de l’àmbit de l’obra.
Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i
descàrrega de material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta
tasca i exclusivament en l’interval de temps en què es realitzin.
Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de
l’obra. En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les
tanques i del tancament.
El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de
recollida d’escombraries.
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits,
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
Les tanques estaran alineades i unides entre si.
El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a
emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, casetes i contenidors.
En cap cas s’envairan zones marcades específicament com a sortides d’emergència de ls
edificis on s’executa l’obra.
6. Hidrologia
6.1 Consums d’aigua
El volum i les característiques de l’obra fan possible que s’utilitzi aigua corrent de l’escomesa
del propi edifici.
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No calen mesures d’estalvi d’aigua.
6.2 Afectació als sistemes de drenatge superficials:
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Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors
establerts per les legislacions vigents
En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra
d’algun element, que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última
instància, si les aigües no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades
mitjançant camió cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. En aquest últim cas, el
contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la documentació de seguiment
de les aigües residuals que informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes.
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions
potencialment contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin
alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats.
D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit
realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la
zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees
habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues.
7. Energia
7.1 Consums d’energia:
El volum i les característiques de l’obra fan possible que s’utilitzi l’escomesa elèctrica del propi
edifici, però amb la interposició d’un quadre provisional d’obra, per evitar pertorbacions a la
resta de la xarxa elèctrica de zones comuns o d’altres plantes.
No calen mesures d’estalvi d’energia.
8. Flora i fauna
No existeixen afectacions a arbres, ni a espècies vegetals o animals, donades les
característiques i l’àmbit de les actuacions.
9. Paisatge
Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.
Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, no creïn un impacte
visual important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte.
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits,
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
10 Formació específica dels operaris:
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental i garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc.
S’aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han
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de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment
amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.
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Barcelona, juny de 2.021

Carlos Díez Rodríguez
Direcció de Logística i Manteniment
Gerència de Recursos
Ajuntament de Barcelona
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a) Normativa específica de l’activitat:
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
Decret 106/2008, de 6 de maig i Decret legislatiu 3/2010,de 5 d’octubre, de mesures per a
l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic. (S’adjunta en PDF2
carta d’aprovació de la direcció gral. de Turisme)
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b) Normativa tècnica:
Àmbit General:
Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE:
24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)
Accessibilitat
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat per a l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007
(BOE 23/10/2007)
Telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de
Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT
Seguretat estructural
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Seguretat en cas d’incendis
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis
complementaris a l’NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Seguretat d’utilització
CTE DB SU Seguretat d’Utilització
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT
Estalvi d’energia
CTE DB HE Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D111/2009 (DOGC:16/7/2009) Donada la incidència en
diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells
Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva
construcción
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007)
Salubritat
CTE DB HS Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Protecció enfront del soroll
CTE DB HR Protecció davant del soroll
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008),RD
1675/2008(BOE 18/10/2008) i Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios
O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002
Ley del ruido
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Sistemes estructurals
CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 Aptitud al servei
SE AE Accions en l’edificació
SE C Fonaments
SE A Acer
SE M Fusta
SE F Fàbrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir
de l’1/12/2008
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizado con elementos prefabricados
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes
encarregats abans de l’1/12/2008
EHE Instrucción de Hormigón Estructural
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els
projectes encarregats abans de l’1/12/2008
Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Materials i elements de construcció
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
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O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Instal·lacions
Instal·lacions de protecció contra incendis
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
RD 513/2017 (BOE 12/06/2017)
Instal·lacions de parallamps
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas
Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a
les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a
línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008)
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión
D 3151/1968
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73;
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención
Instrucciones Técnicas Complementarias
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC:
7/2/90)
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores
electromecánicos.
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del
reglament anteriorment esmentats)
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de
descripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del
reglament anteriorment esmentats.
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las
inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i
inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores
existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Instal·lacions de fontaneria
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya,
així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)
D 202/98 (DOGC: 06/08/98)
Regulación de los contadores de agua fría
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)
Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de
Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de
telefonia bàsica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios
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Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per
a l’accés al servei de telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació,
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades
associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)
Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques
complementaries.
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas
RD 275/1995
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el
RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión.
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de
conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)
Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat
pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat
pel RD 919/2006
Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso
propio"
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Control de qualitat
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel
RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en l'edificació
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC:
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i
cobertes i d'elements resistents components de sistemes
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)
Residus d’obra i enderrocs
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008)
Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13
de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
En qualsevol cas, encara que no estigui indicada alguna normativa en aquest llistat del
projecte, aquesta serà igualment d’obligat compliment per a la bona execució de les obres.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

PR. PRESSUPOST

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

AMIDAMENTS
OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1

EZ00N001

Data: 27/07/21
01
0B
00
01

nta

Pàg.:

1

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
TREBALLS PREVIS
ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS

El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes i
altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist-i-plau de la DF.
Totes les partides seran subministrament i instal·lació. Algunes partides requereixen l'ús de maquinària
especial, grues i elevadores espeífics. En particuar el preu inclou:
- El segellat i formació de calaixos ignífugs on sigui necessari amb els productes correctes per garantitzar la
resistència al foc necessària segons normavitva vigent.
- En la maquinària i tots el elements de les diferents instal·lacions inclou les estructures, anclatges, silentblocs i
altres elements necessaris per deixar les unitats correctament col·locades.
- En les partides d'acer inclou el pintat intusmescent i/o el revestiment necessari per complir amb la resistència
al foc prescrita en projecte.
- Pasamurs en el pas d'instal·lacions a través de murs i forjats.
- La neteja parcial de cada ram, neteja final i retirada de runa amb la corresponent gestió de residus.
La justificació de preus i quadre de preus descomposats només tenen valor justificatiu dels preus unitaris
adoptats en el projecte i orientatius pel contractista per estudiar la seva oferta.
Els elements de cada descomposats i/o descripció son els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada
partida inclourà tot el necessari per executarla correctament segons memòria, plànols i documentació de
projecte i sempre amb el vist-i-plau de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses
indirectes corresponents. Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar
a tots els rams. Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que es determinin en la descripció de
cada partida o que ho determini la DF en cada cas.

AMIDAMENT DIRECTE
2

K216351Z

m2

0,000

Enderroc d'entramat autoportant de plaques de guix laminat instal·lades sobre una estructura simple, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.

Text

Tipus

C

1
2

Futura zona DAC

3
4
5

Futura zona BCNActiva

6
7

3

Futura zona de serveis

K21A3AYZ

u

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Unitats
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
18,000
2,000
1,920
13,000
6,000
8,100

Alçada
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450

124,200
6,900
6,624
44,850
20,700
27,945

TOTAL AMIDAMENT

231,219

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

Desmuntatge i reserva de portes batents i pivotants de vidre i tots els seus accesoris i mecanismes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reserva, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor dels
elements que determini la Propietat i DT
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat/muntat segons les especificacions de la DT.

Num.

Text

1

Futura zona DAC
3 Futura zona BCNActiva
2

Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000
1,000

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
4

Data: 27/07/21

Futura zona de serveis

Pàg.:

1,000

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

4

K21A3AXZ

u

2

6,000

Tall, desmuntatge i reserva de material de mòdul de mampara de dimensions màximes 1600x2650mm compost
per: vidre laminar, travessers horitzontals superior i inferiors de fusta de 60x60mm de secció, tapeta i ribets de
fusta.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Reserva i aplec de material per posterior reaprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor dels
elements que determini la Propietat i DT.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les especificacions de la DT.
Num.

Text

Tipus

C

1

Futura zona DAC
3 Futura zona BCNActiva
4 Futura zona de serveis
2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
3,000
1,000
6,000

3,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

K21A3ALZ

u

TOTAL Fórmula

10,000

Tall, desmuntatge i reserva de material de muntants vertical, de dimensions 60x60x2620mm, i tapeta de fusta.
Reserva i aplec de material per posterior reaprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor dels
elements que determini la Propietat i DT.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num.

Text

Tipus

C

1

Futura zona DAC
3 Futura zona BCNActiva
4 Futura zona de serveis
2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
13,000
4,000
7,000

13,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

P214A-4RRZ

u

TOTAL Fórmula

24,000

Desmuntatge de fulla de vidre, bastiment de fusta, accessoris i guia superior de porta de grans dimensions, de
20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor
Inclou tapeta lateral de vidre.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num.

Text

Tipus

C

1
2

Futura zona de serveis

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

7

P2143-4RRZ

m2

TOTAL Fórmula

1,000

Aixecat de paviment de llosetes tèxtils existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Num.
1
2

Text

Tipus

Previsió
Futura zona DAC

C

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

Longitud
2,200

Ample
1,000

[F]

TOTAL Fórmula

2,200 C#*D#*E#*F#
EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

3
4
5
6

Futura zona BCNActiva

7
8
9

Futura zona de serveis

10

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

11

8

Previsió mecanismes encastats

K219722Z

Num.
1
2

m

P

Text

Tipus

Envans guix laminat
Futura zona DAC

C

4

Futura zona BCNActiva

6
7

9

Futura zona de serveis

P214I-AKZZ

Num.
1
2

m2

Text

Tipus

Previsió
Futura zona DAC

C

4
5

Futura zona BCNActiva

7
8
9

Futura zona de serveis

10
11
13

Percentatge "A origen"
Percentatge "A origen"

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

8,100
36,000
4,000
3,240
13,000
6,000
8,100
8,100
8,874

TOTAL AMIDAMENT

97,614

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Unitats
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
18,000
2,000
1,920
13,000
6,000
8,100

Cares
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

72,000
4,000
3,840
26,000
12,000
16,200

TOTAL AMIDAMENT

134,040

P
P

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
5,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
5,000
-30,000
10,000

Longitud
2,200
1,620
18,000
2,000
1,620
13,000
6,000
8,100
1,620

Ample
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

[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#

TOTAL Fórmula

2,200
8,100
36,000
4,000
3,240
13,000
6,000
8,100
8,100
-26,622
6,212

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

C#*D#*E#*F#

14

TOTAL AMIDAMENT
10

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

Desmuntatge de lamel·les metàl·liques de cel ras enregistrable situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans
manuals i sense afectar a l'estabilitat de els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

3

6

1,620
18,000
2,000
1,620
13,000
6,000
8,100
1,620

P2143-4RXZ

u

68,330

Desmuntatge de lloses de paviment tècnic existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de
la base suport.
Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Num.

Text

Tipus

C

1
2

3

Arrencada de sòcol de fusta o metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

3

5

5,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
5,000
10,000

Pàg.:

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
10,000

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
11

K21537YZ

m2

4

10,000

Retirada de manta d'aïllant existent en cel ras amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num.

Text

Tipus

C

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1
2

Previsió

[C]

[D]

Unitats
1,000

Superficie
60,000

[E]

[F]

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

K12CAAZZ

01
0B
00
02

m2

TOTAL Fórmula

60,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
TREBALLS PREVIS
MITJANS AUXILIARS

Protecció de tots els elements susceptibles de resultar afectats durant el transcurs de les obres (paviment,
ascensor, armari Rack, cortines, ...) , per tal de poder realitzar tots els treballs sense malmetrel's, amb cartó i
plàstics o material addient per l'element a protegir, i posterior retirada de les proteccions, inclòs si es necessari
el seu desplaçament temporal i posterior reubicació.
Envers a les cortines inclou: desmuntatge, previa numeració, protecció i reserva del material fins a la seva
col·locació al finalitzar les obres.
Tot en perfecte funcionament.

Num.

Text

Tipus

C

1
2

[C]

[D]

[E]

[F]

Superficie
50,000

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

1

K65261NZ

01
0B
04
01
01

m2

TOTAL Fórmula

50,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
ENVANS

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, Ra=>43dB, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
Aïllament amb plaques de suro aglomerat (ICB), de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell recte,
col·locades no adherides.
Inclou junta elstomérica en la trobada amb el mur cortina de tancament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
Num.
1
2

Data: 27/07/21

Text

Tipus

DAC
Sala tècnica-despatx direcció

C

3
4

Sales reunions

5
6

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

7
8
9
10
11
12
13

Despatxos
BCNActiva
Sales reunions
Serveis
Sales reunions
Sala reunions-magatzem-Aula

C
C

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
Unitats
6,000
Unitats
1,000
1,000

Longitud
2,950
0,510
3,500
7,000
2,950
3,500
2,850
Longitud
4,250
Longitud
7,450
6,550

Alçada
2,650
2,650
2,650
2,650
2,650
2,650
2,650
Alçada
2,650
Alçada
2,650
2,650

Pàg.:
[F]

K65261JZ

m2

TOTAL Fórmula

7,818
1,352
9,275
18,550
7,818
9,275
37,763

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#

67,575 C#*D#*E#*F#
19,743 C#*D#*E#*F#
17,358 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

5

196,527

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, Ra=>51dB, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, 2 tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i 2 tipus hidròfuga
(H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de suro aglomerat (ICB), de densitat 110
kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell recte, col·locades no adherides.
Inclou junta elstomérica en la trobada amb el mur cortina de tancament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.

Num.
1
2

Text

Tipus

Serveis
Aula-Menjador

C

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

Longitud
6,500

Alçada
2,650

[F]

17,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

K7C9TBYZ

m2

TOTAL Fórmula

17,225

Subministrament i instal·lació de barrera acústica a soroll aeri, en partició desmontable (no inclosa en aquest
preu), a través del plènum, formada per placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3,
de 40 mm de gruix i amb cantell recte, col·locat entre el forjat i els perfils superiors de la partició desmuntable
suportat per mitjà d'estructura d'acer galvanitzada de 48mm superior i inferior, per millorar l'aïllament acústic
entre espais. Inclús p/p de talls, col·locació dels panells a portell sobre l'estructura suport, retallat i segellat
contra instal·lacions i angulars de muntatge de l'aïllament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.
1
2

Text

Tipus

DAC
Despatx direcció

C

3
4
5

Sales reunions

6
7
8

Sala reunions (despatx)

[C]

[D]

[E]

Unitats
2,000
1,000
1,000
4,000
6,000
2,000
2,000

Longitud
6,000
3,600
0,600
3,550
2,950
7,150
2,950

Alçada
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

[F]

TOTAL Fórmula

9,600
2,880
0,480
11,360
14,160
11,440
4,720

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#
EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
9
10

Data: 27/07/21

BCNActiva
Sales reunions

C

Serveis
Sales reunions

C

11
12
13
14
15
16

Sala reunions-aula formació
Aula formació
19 Aula-Menjador

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

17

18

Unitats
6,000
1,000
Unitats
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Longitud
4,300
18,000
Longitud
8,200
4,500
3,500
7,500
4,500
10,450
10,400

Pàg.:

Alçada
0,800
0,800
Alçada
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

20,640 C#*D#*E#*F#
14,400 C#*D#*E#*F#
6,560
3,600
2,800
6,000
3,600
8,360
8,320

TOTAL AMIDAMENT
4

EATA6XSZ

m2

6

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#

128,920

Subministrament i col·locació d'envà lleuger de fusta i vidre. Format per subestructura de fusta de pi de
60x60mm amb tractament amb autoclau, acabat envernissat natural i vidre laminar de seguretat incolor SGG
stadip 66.1 o equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons indicacions de
la DF, en continuitat amb els envans existents.
Inclou galzes per vidres.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

Num.

Text

Tipus

DAC
Sala tècnica
3 Serveis
4 Sales reunions
5 Menjador

C

1
2

C

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
Unitats
1,000
1,000

Longitud
0,830
Longitud
9,000
2,330

Alçada
2,620
Alçada
2,620
2,620

[F]

2,175 C#*D#*E#*F#
23,580 C#*D#*E#*F#
6,105 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

1

EATA6XJZ

01
0B
04
01
02

u

TOTAL Fórmula

31,860

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
MAMPARES

Mampara tipus F2. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla batent + fixe.
Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature, mecanitzada de mides variables
segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o equivalent amb
aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de pi tractada amb
autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i perfils de
goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de
cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport, aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació
del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
C

1
2

Data: 27/07/21

Zona BCNActiva

Pàg.:

Unitats
1,000

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

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2

EATA6XNZ

u

7

1,000

Mampara tipus F2. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla batent + fixe.
Formada per subestructura de fusta de pi amb tractamentamb envernissat efecte nature, mecanitzada de mides
variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o equivalent amb
aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de pi tractada amb
autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i perfils de
goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de
cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport, aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació
del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

Num.

Text

Tipus

C

1
2

Zona DAC

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

3

EATA6XUZ

u

TOTAL Fórmula

1,000

Mampara tipus F3. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla batent + fixe.
Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature, mecanitzada de mides variables
segons plànol de detall.
Part fixe transparent formada per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o equivalent amb aplicació
de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF.
La porta d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formada per estructura de fusta de pi tractada amb
autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i perfils de
goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de
cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport, aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació
del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

Num.

Text

Tipus

C

1
2

Zona DAC

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

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

4

EATA6XLZ

u

TOTAL Fórmula

4,000

Mampara tipus F4. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla batent + fixe.
Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature, mecanitzada de mides variables
segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o equivalent amb
aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de pi tractada amb
autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i perfils de
goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de
cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport, aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació
del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

8

Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
Num.

Text

Tipus

C

1
2

Zona DAC

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

TOTAL AMIDAMENT
5

EATA6XKZ

u

TOTAL Fórmula

1,000

Mampara tipus F4. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla batent + fixe.
Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature, mecanitzada de mides variables
segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o equivalent amb
aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de pi tractada amb
autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i perfils de
goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de
cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport, aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació
del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

Num.

Text

Tipus

C

1
2

Zona DAC

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

6

EATA6XPZ

u

TOTAL Fórmula

1,000

Frontal de portes i parts cegues tipus P06 i P07 per encaixar dintre de subestructura de mampares existents o
replicada. Subministrament i col·locació de frontal de fusta i vidre amb fulles batents. Part cega formada per
subestructura de fusta de pi, 40x100mm, i aïllament amb plaques d'aglomerat de suro de 40mm i tauler
contraxapat de 11mm. Les portes d'una fulla batent amb la mateixa estructura i 60mm de gruix amb galze.
Acabat envernissat natural.
Inclou tirador de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre, clau mestrejada, quatre perns
de suport, perfils de goma d'estanqueitat, aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i
anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

Num.

Text

Tipus

Serveis
P06-magatzem
3 P07-Aula

C

1
2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000

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

7

EATA6XEZ

u

TOTAL Fórmula

2,000

Frontal de portes i parts cegues tipus P08-P09 per encaixar dintre de subestructura de mampares existents o
replicada. Subministrament i col·locació de frontal de fusta i vidre amb fulles batents. Part cega formada per
subestructura de fusta de pi, 40x100mm/40x50mm, i aïllament amb plaques d'aglomerat de suro de 40mm i
tauler contraxapat de 11mm. Les portes d'una fulla batent amb la mateixa estructura i 60mm de gruix amb galze.
Acabat envernissat natural.
Inclou tirador de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre, clau mestrejada, quatre perns
de suport, perfils de goma d'estanqueitat, aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i
anivellat.
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

9

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
Num.
1

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2

Text

Tipus

Serveis
P8 i P9- Sales de reunions

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

8

EATA6XMZ

u

TOTAL Fórmula

1,000

Muntatge de mòdul reaprofitat format per: vidre laminar, travessers horitzontals superior i inferiors de fusta de
60x60mm de secció, tapeta i ribet de fusta.
S'inclou un 50% de travessers nous per si no es pot reaprofitar el total del material reservat.
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Text

Tipus

DAC
V1
V2
V3
V4
V5
V6
BCNActiva
V8
Serveis
V7

C

C
C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Unitats
1,000
Unitats
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

EATA6XOZ

u

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

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

9

TOTAL Fórmula

8,000

Muntatge de muntant vertical i tapeta de fusta reaprofitats de 60x60x2620mm de secció amb galze per vidre o
encaix de porta.

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment muntat segons les especificacions de la DT.
Num.
1
2
3
4
5
6

Text

Tipus

DAC
M1, M8, M9, M10, M11, M12, M13,
M14, M15, M16
BCNActiva
M7, M6
Serveis
M5, M2, M4

C

C
C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

Unitats
2,000
Unitats
3,000

2,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

EATA6XBZ

u

TOTAL Fórmula

15,000

Subministrament i muntatge de muntant vertical i tapeta de fusta de 60x60x2620mm de secció amb galze per
vidre o encaix de porta en continuitat amb els existents.

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment muntat segons les especificacions de la DT.

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 27/07/21

Text

Tipus

C

1

DAC
3 BCNActiva
4 Previsió no recuperació
2

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

Unitats
6,000
3,000
4,000

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PC1H-5CWV
Num.

m2

13,000

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Text

Tipus

C

1
2

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

1

PAM2-H7KZ

01
0B
04
01
03

u

TOTAL Fórmula

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

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

10

2,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
FUSTERIA INTERIOR

Muntatge complet de porta de vidre de mides 144x255cm, amb material reaprofitat, inclou vidre trempat de
10mm, tirador de fusta, ferratges i fre encastat a paviment tècnic.
Element complet i anivellat.

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8

Text

Tipus

DAC
P1
P3
P4
BCNActiva
P5
Serveis
P2

C

C
C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
1,000
Unitats
1,000
Unitats
1,000

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

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)

1

K898J2AZ

01
0B
04
01
06
03

m2

TOTAL Fórmula

5,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
REVESTIMENTS
PINTURES I VINILS

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Inclou preparació del suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

11

aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
Num.
1

Text

Tipus

Envans guix laminat

C

2

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

Superficie
196,530

Cares
2,000

[F]

393,060 C#*D#*E#*F#

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

TOTAL AMIDAMENT
2

E8981BAZ

m2

TOTAL Fórmula

393,060

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura l'esmalt sintètic amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Deducció de la
superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

Num.
1
2

Text

Tipus

Serveis
Aula-Menjador

C

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000

Longitud
6,500

Alçada
2,650

[F]

17,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

1

P847-48HZ
Num.
1
2

01
0B
04
02
01

m2

Subministrament i instal·lació de lamel·les metàl·liques de cel ras enregistrable de les mateixes característiques
a l'existent

Text

Tipus

Previsió
Futura zona DAC

C

[D]

[E]

Longitud
2,200
1,620
18,000
2,000
1,620
13,000
6,000
8,100
1,620

Ample
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Percentatge "A origen"

P

Percentatge "A origen"

P

10,000

5

Futura zona BCNActiva

7
8

Futura zona de serveis

10
11

[C]

Unitats
1,000
5,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
5,000
-30,000

4

9

17,225

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
SOSTRES I CEL RASOS

3

6

TOTAL Fórmula

[F]

TOTAL Fórmula

2,200
8,100
36,000
4,000
3,240
13,000
6,000
8,100
8,100
-26,622

C#*D#*E#*F#

12
13

6,212
TOTAL AMIDAMENT

2

E8445260

Num.
1

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

Text

m2

68,330

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim. Inclou faixes perimetrals
Tipus

C

[C]

[D]

Unitats

Superficie

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
2

Data: 27/07/21

Previsió

1,000

Pàg.:

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)

1

E9U7U110
Num.
1
2

01
0B
04
02
02
01

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,
col·locat amb tacs d´expansió i cargols

Text

Tipus

DAC
Sala tècnica-despatx direcció

C

Sales reunions

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
REVESTIMENTS
PAVIMENTS

3
4

Despatxos
BCNActiva
Sales reunions
Serveis
Sales reunions
Sala reunions-magatzem-Aula
Aula-Menjador

C
C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
Unitats
6,000
Unitats
1,000
1,000
1,000

Longitud
2,950
0,510
3,500
7,000
2,950
3,500
2,850
Longitud
4,250
Longitud
7,450
6,550
6,500

Cares
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

5,900
1,020
7,000
14,000
5,900
7,000
28,500

2,000

51,000 C#*D#*E#*F#

2,000
2,000
2,000

14,900 C#*D#*E#*F#
13,100 C#*D#*E#*F#
13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

E955411Z

u

12

TOTAL Fórmula

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#

161,320

Subministrament i col·locació de panells de paviment tècnic d'iguals característiques a l'existent.
Criteri d'amidament: u instal·lades

Num.

Text

Tipus

C

1
2

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

P9R0-4Z6Z

Num.
1
2
3
4
5

m2

TOTAL Fórmula

10,000

Paviment de moqueta de fibra sintètica 100% poliamida reciclada model Heuga 727 marca Interface o
equivalent igual a l'existent, subministrada en llosetes de 50x50 cm de gruix 2,5mm, acabada en pèl tallat, de
color 672704 Coal o equivalent, reacció al foc Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1), col·locada amb adhesius sense
cola (TacTiles®) sobre terra tècnic registrable.

Text

Tipus

Previsió
Futura zona DAC

C

[C]

[D]

[E]

Unitats
1,000
5,000
2,000
2,000

Longitud
2,200
1,620
18,000
2,000

Ample
1,000
1,000
1,000
1,000

[F]

TOTAL Fórmula

2,200
8,100
36,000
4,000

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

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
6

Data: 27/07/21

Futura zona BCNActiva

7
8
9

Futura zona de serveis

10

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

11

4

Previsió mecanismes encastats

P874-HAQZ
Num.

m2

1,620
13,000
6,000
8,100
1,620

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

3,240
13,000
6,000
8,100
8,100
8,874

TOTAL AMIDAMENT

97,614

Text

Tipus

C
Total planta

[C]

[D]

Unitats
1,000

Superficie
1.330,000

[E]

[F]

E95541YZ

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

u

TOTAL Fórmula

1.330,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

13

Neteja superficial intensa del paviment de llosetes de fibra sintètica amb aspirador de raspall giratori.

1
2

P

2,000
1,000
1,000
1,000
5,000
10,000

Pàg.:

1.330,000

Encaixonat de panell de terra tècnic, per a la posterior col·locació de tapes de registre d'instal·lacions o de
reixetes de ventilació (no incloses en aquest preu).
Criteri d'amidament: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Text

Tipus

DAC
Impressores
Recepció
Despatx direcció
Zona de treball
Despatxos
Sales reunions
BCNActiva
Zona treball
Aula
Sala reunions
Serveis
Aula
Sala reunions
Qmatic aula

C

C

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000
1,000
2,000
65,000
1,000
1,000
Unitats
41,000
1,000
1,000
Unitats
18,000
1,000
1,000

4,000
1,000
2,000
65,000
1,000
1,000

E95541SZ

u

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

41,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

137,000

Retirada i posterior col·locació en nova ubicació de panell de paviment tècnic exitent.
Segons indicacions de la DF
Criteri d'amidament: u instal·lades

Num.

Text

Tipus

C

1
2

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
20,000

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

01
0B
04

TOTAL Fórmula

20,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)

1

K89B3BXZ

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Num.
1
2

Data: 27/07/21
02
02
02

m2

Pintat de sòcol de fusta DM, a l'esmalt sintètic, color a escollir per la direcció facultativa, concretament per
l'aparellador de l'obra, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 d'acabat.

Text

Tipus

DAC
Sala tècnica-despatx direcció

C

Sales reunions

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Despatxos
BCNActiva
Sales reunions
Serveis
Sales reunions
Sala reunions-magatzem-Aula
Aula-Menjador

C
C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
Unitats
6,000
Unitats
1,000
1,000
1,000

Longitud
2,950
0,510
3,500
7,000
2,950
3,500
2,850
Longitud
4,250
Longitud
7,450
6,550
6,500

Cares
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

Alçada
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

2,000

0,100

5,100 C#*D#*E#*F#

2,000
2,000
2,000

0,100
0,100
0,100

1,490 C#*D#*E#*F#
1,310 C#*D#*E#*F#
1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

E898AR00

Num.

m2

Text

Tipus

C
Previsió

1

EXPAFO02

01
0B
05
03
01

PA

[C]

[D]

Unitats
1,000

Superficie
10,000

[E]

[F]

EXPAFO01

UN

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#

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS D'AIGUA
DISTRIBUCIÓ

Connexió a la instal·lació de fontaneria existent a l’edifici. Inclou buidatge de la part de la instal·lació afectada,
vàlvules de tall, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb apilament de material
sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb
pagament de taxes.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de l'edifici i
han d'estar prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
AMIDAMENT DIRECTE

2

0,590
0,102
0,700
1,400
0,590
0,700
2,850

16,132

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

TOTAL Fórmula

Conjunt d'actuacions de pintat de cel ras en els colors indicats per la Direcció d'Obra en acabat llis de superficie
de cel ras continu, amb protecció dels elements no pintables, amb materials auxiliars i repassos, format per capa
de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

1
2

14

COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
REVESTIMENTS
PINTURES

3
4

Pàg.:

1,000

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a MENJADOR PERSONAL, amb canonada de polipropilè
SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols.
S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament ARMAFLEX de 9mm de gruix per evitar
condensacions als trams que passen per fals sostre, tub corrugat als trams encastats, p.p. d'accessoris, suports
i soldadura.
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
3

EF37F101F

ML

1,000

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10208, o
equivalent, de 20x1.9 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F
2389, CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG 09x020, amb p.p.
d'adhesiu.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

AMIDAMENT DIRECTE
4

EALBFONT

PA

8,000

AJUDES DE FONTANERIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a col.locació
d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

1

EJ288121

Num.

01
0B
05
03
02

u

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS D'AIGUA
SANITARIS I ACCESSORIS

Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb
entrada de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Text

Tipus

C

1
2

Menjador

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

EJ18L1BH
Num.

u

1,000

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu mitjà,
encastada a un taulell de cuina

Text

Tipus

C

1
2

Menjador

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

01
0B
05
04
03

TOTAL Fórmula

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

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

TOTAL Fórmula

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

2

15

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
EVACUACIÓ D'AIGÜES
PETITES EVACUACIONS
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

1

EXPASA02

Data: 27/07/21

PA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

EXPASA03

PA

EXPASA01

UN

EF00PB02

ML

1

EALBSANE

01
0B
05
04
04

PA

1

EXPACL01

AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat segons diàmetres de les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

01
0B
05
05
01
01

UN

12,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
EVACUACIÓ D'AIGÜES
VARIS

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)

1,000

Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 40 mm segons norma UNE-EN 1329-1, Euroclasse
B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris, suports, registres i ventilacions terminals.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

1,000

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d' EVACUACIÓ DE MENJADOR DE PERSONAL i font
d'aigua, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Partida alçada a justificar d'evacuació de condensasts, amb canonada de paret compacta de P.V.C. de 32 mm
segons norma UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris, suports, registres i
ventilacions terminals.
AMIDAMENT DIRECTE

3

16

Connexió a la instal·lació de Sanejament existent a l’edifici. Inclou proves d'estanqueïtat i material auxiliar de
muntatge. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i
transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de l'edifici i
han d'estar prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
CLIMATITZACIÓ
EQUIPS EMISSORS

Partida de desmuntatge de fan-coil existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexionat de la instal·lació hidràulica (tan circuit de fred com de calor).
- Desconnexionat de la instal·lació elèctrica.
- Desconnexionat de la xarxa de condensats.
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

17

- Desconnexionat de la instal·lació de gestió centralitzada.
- Desconnexionat del conducte d'impulsió.
- Desconnexionat del conducte d'aportació.
- Embalat i emmagatzematge en lloc adequat del material que es pugui reutilitzar.
AMIDAMENT DIRECTE
EA15FZ0600

UN

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació Eurovent sèrie FCZSI
P construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant conduïdes que poden
necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una
alçada de 216 mm, amb 2 bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de
xarxes de districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs, dissenyades per a unes
pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats
femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació
contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell soroll,
adequant de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per
poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents característiques:
- Posició: FC-01
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 491 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 43,7 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 46,6 dB(A)
- Punt de treball: 7,4 V
- Potencia absorbida: 39,3 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 3.465 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.283 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 351 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,5 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 3.107 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 181 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 1,9 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa galvanizada amb
xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una vegada posada en
funcionament la instal·lació, safata de condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a
connexió a conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

3

EA15FZ0601

UN

12,000

13,000

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació Eurovent sèrie FCZSI
P construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant conduïdes que poden
necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una
alçada de 216 mm, amb 2 bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de
xarxes de districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs, dissenyades per a unes
pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats
femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació
contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell soroll,
adequant de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
EUR
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fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per
poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents característiques:
- Posició: FC-02
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 616 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 48,0 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 51,1 dB(A)
- Punt de treball: 7,8 V
- Potencia absorbida: 49,8 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 4.253 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.769 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 430 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 3.736 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 217 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 2,7 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa galvanizada amb
xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una vegada posada en
funcionament la instal·lació, safata de condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a
connexió a conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE
4

EA15FZ0602

UN

1,000

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació Eurovent sèrie FCZSI
P, construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant conduïdes que poden
necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una
alçada de 216 mm, amb 2 bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de
xarxes de districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs, dissenyades per a unes
pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats
femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació
contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell soroll,
adequant de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per
poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents característiques:
- Posició: FC-04
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 828 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 54,0 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 58,0 dB(A)
- Punt de treball: 8,6 V
- Potencia absorbida: 72,5 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 5.427 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 3.500 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 549 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 12,2 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 4.728 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 275 l/h
EUR
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- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 4,1 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa galvanizada amb
xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una vegada posada en
funcionament la instal·lació, safata de condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a
connexió a conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE
5

EA15FZ0400

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació Eurovent sèrie FCZSI
P, construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant conduïdes que poden
necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una
alçada de 216 mm, amb 2 bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de
xarxes de districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs, dissenyades per a unes
pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats
femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació
contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell soroll,
adequant de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per
poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents característiques:
- Posició: FC-05
- Model: FCZSI 301 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 377 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 45,6 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 49,3 dB(A)
- Punt de treball: 8,2 V
- Potencia absorbida: 29 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 2.191 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1.436 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 222 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 32,7 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 1.930 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 112 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 3,9 kPa
- Potència màx. motor: 97 W
- Intensitat màx. 0,45 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 793 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 15,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa galvanizada amb
xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una vegada posada en
funcionament la instal·lació, safata de condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a
connexió a conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

6

EXPACL06

UN

1,000

4,000

Subministrament i col·locació de fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZSI P, o equivalent,
construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant conduïdes que poden
necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una
alçada de 216 mm, amb una bateria d’intercanvi tèrmic preparada per treballar amb salts tèrmics específics de
xarxes de districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
EUR
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realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs, dissenyades per a unes
pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats
femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació
contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell soroll,
adequant de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del
fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material termoplàstic per
poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents característiques:
- Posició: FC-07
- Model: FCZSI 900 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 491 m3/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 43,7 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 46,6 dB(A)
- Punt de treball: 7,4 V
- Potencia absorbida: 39,3 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 3.465 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.283 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 351 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,5 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 31,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa galvanizada amb
xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una vegada posada en
funcionament la instal·lació, safata de condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a
connexió a conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE
7

EXPACL07

UN

Reubicació dels termòstats existents, situats a dintre del cel ras. Caldrà reubicar-los als envans on sigui
possible, amb al finalitat de que siguin accessibles pels usuaris. La ubicació definitiva vindrà definida per la
Propietat i la D. F. Inclou cablejat i material auxiliar. Totalment instal·lats i en funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

8

EXPACL02

PA

EACOF417M

UN

1,000

Connexió a la instal·lació de hidraúlica de climatització existent a l’edifici (aigua freda). Inclou buidat de la part
de la instal·lació afectada, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb apilament de
material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i transport fins a abocador
homologat, amb pagament de taxes. Inclou regulació de totes les vàlvules d'equilibrat de la planta (també les
existents), d'acord amb càlculs de cabals i D.F.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de l'hospital i
han d'estar prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
AMIDAMENT DIRECTE

9

2,000

1,000

Subm. i col. de connexió a l'circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 2 vies. Formada per:
2 Vàlvules de bola DN-20.
2 Vàlvules de bola DN-15.
1 Filtre colador DN-20.
1 Filtre colador DN-15.
2 Maniguets antivibratoris DN-20.
2 Maniguets antivibratoris DN-15.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15.
2 Purgadors d'aire.
2 Punts de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més
proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge i regulació de les
EUR
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vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F.
Nota: Els actuadors de les vàlvules estan definits en el capítol de control BMS.
AMIDAMENT DIRECTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

10

EACOF416M00

UN

1,000

Subm. i col. de connexió a l'circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 2 vies. Formada per:
4 Vàlvules de bola DN-15.
2 Filtres coladors DN-15.
4 Maniguets antivibratoris DN-15.
2 Vàlvules d'equilibrat T.A. STAD15.
2 Purgadors d'aire.
2 Punts de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més
proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge i regulació de les
vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F.
Nota: Els actuadors de les vàlvules estan definits en el capítol de control BMS.
AMIDAMENT DIRECTE

11

EACOF20600

UN

Subm. i col. de connexió al circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 2 tubs amb vàlvula de 2 vies. Formada per:
2 Vàlvules de bola DN-15.
1 Vàlvula de seient DN-15.
1 Filtre colador DN-15.
2 Maniguets antivibratoris de DN-15.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15.
1 Purgador d'aire.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més
proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge i regulació de les
vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F.
AMIDAMENT DIRECTE

12

EF37F301FE

ML

1

EXPACL05

01
0B
05
05
01
02

UN

EXPACL03

UN

88,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
CLIMATITZACIÓ
REIXES I DIFUSORS

Partida de desmuntatge i emmagatzematge de difusor existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material.
AMIDAMENT DIRECTE

2

2,000

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM BLUE PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 2070708, o
equivalent, de 20x2.8 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessorios i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-4-006+AF-4-040, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)

17,000

8,000

Partida de desmuntatge i muntatge de difusor existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material que es torni a instal·lar.
- Trasllat del difusor a nova ubicació.
- Reposició del plènum
- Connexionat del plènum al conducte flexible.
S'inclou tot el material necessari pel correcte funcionament de la instal·lació.
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

AMIDAMENT DIRECTE
3

EXPACL04

UN

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

EA03CL06

M2

EA00FL09

ML

EA00FL03

ML

1

EXPACO01

01
0B
05
05
01
05

UN

EXPACO02

UN

EXPACO03

UN

131,000

Subm. i col. de vàlvula 2 vies CONTROLLI VLX1+MCA230L, o equivalent, amb control de cabal independent de
la pressió per fan-coil. Rosca femella 1/2´´, PN16. Per un cabal màxim de 375 l/h. Dpmax 600 kPa. Cos en
llautò. Tensió de treball 220VCA. Retorn per molla. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i
en funcionament.
37,000

Subm. i col. de vàlvula 2 vies CONTROLLI VLX2+MCA230L, o equivalent, amb control de cabal independent de
la pressió per fan-coil. Rosca femella 3/4´´, PN16. Per un cabal màxim de 800 l/h. Dp 600 kPa. Cos en llautò.
Tensió de treball 220Vca. Retorn per molla. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en
funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

8,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
CLIMATITZACIÓ
CONTROL

AMIDAMENT DIRECTE
2

184,000

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL, mod. ISODEC, o equivalent, de 127 mm. de diàmetre,
format per tub interior d'alumini, aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 Kgs/m3. de densitat,
recobert exteriorment per una resistent làmina d'alumini reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclouen p.p.
d'accessoris (abraçaderes, cinta adhesiva, cèrcols...) de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)

20,000

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL, mod. ISODEC, o equivalent, de 254 mm. de diàmetre,
format per tub interior d'alumini, aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 Kg/m3. de densitat,
recobert exteriorment per una resistent làmina d'alumini reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclouen p.p.
d'accessoris (abraçadores, cinta adhesiva, cèrcols...) de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

6

8,000

Subm. i col. de conducte de llana de vidre ISOVER CLIMAVER NETO, o equivalent, amb revestiment exterior
d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre + kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic d'alta
resistència mecánica). Reacció al foc A2-s1 d0. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6, remats
amb folrat de les juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a les juntes interiors de les parets
dels conductes segellat amb silicona.
AMIDAMENT DIRECTE

5

22

Subm. i col. de reixa de retorn de lames horitzontals inclinades a 45º (58º) de la marca INDUCTAIR. Mod.
AR-11/1495*295/CLIP/RAL DF, o equivalent, fabricada en alumini lacat en color RAL DF per a muntatges en
geometria de placa de sostre desmuntable. S' Inclou clipatge per a la subjecció de la unitat terminal a la
perfileria del sostre i material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

4

Pàg.:

1,000

Subm. i col. de controlador CONTROLLI mod. eZP, o equivalent, Bacnet lliurement programable per regulació i
control de unitats terminals. Alimentació 230 Vca +/-10%, 2,5 VA. Protecció amb rearmament automátic.
Comunicacions xarxa Bacnet MSTP normalitzada, led indicador ok/fred/calor. Compost per display ambient
LCD amb indicació de temperatura, consigna i comandament de velocitats, i mòdul controlador muntat en caixa
de plàstic IP65. Incloent-hi esquemes eléctrics i documentació. Inclòs accessoris cablejat i muntatge. Totalment
instal.lat i en funcionament.
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
4

EXPACO04

UN

20,000

Subm. i col. de quadre de comunicacions CONTROLLI mod. Ccontrol, o equivalent, Planta 3. Bacnet/IP, amb
unitat de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a 32 bits, capacitat de regulació i
control autónoma. Inclou programació, esquemes eléctrics, documentació, part proporcional d' armari elèctric
mural IP55 amb proteccions, transformador 220/24Vca i bornes de connexió. Inclòs armari elèctric metàl.lic,
accessoris cablejat i muntatge.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

AMIDAMENT DIRECTE
5

EXPACO05

UN

1,000

ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES (170521):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de connexionat i fulles tècniques dels
equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp així com del seu connexionat elèctric.
* Càrrega de programa als controladors i assignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un pla d' alarmes pel control automàtic i optimitzat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics al sistema SCADA.
* Creació d'usuaris, segons especificacions d'ús del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.
AMIDAMENT DIRECTE

6

EXPACO06

ML

1,000

Subm. i col. de Bus Bacnet MS/TP instal.lat. Cable de 2 fils trenat i apantallat tipus Belden 9182, o similar. Inclòs
accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament. Per a interconnectar els controladors
e7P, des del Quadre de Comunicacions.
AMIDAMENT DIRECTE

7

EXPACO07

ML

190,000

Subm.i col. de cable FTP Cat 5 instal.lat. Cable de 8 fils trenat i apantallat. Inclòs accessoris, cablejat i
muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament. Per commutar el Quadre de Comunicacions al BMS existent a
l'edifici.
AMIDAMENT DIRECTE

8

TERMT3Z

23

u

100,000

Comandament inalàmbric de pared RBC-AMS54ES Toshiba o adequat a la unitat interior existent.
Compatible con todas las unidades interiores e incopora
sensor de temperatura.
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[E]

[F]
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4,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT
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TOTAL Fórmula

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

21,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1

EALBCONT

Data: 27/07/21
05
01
06

PA

ELEGCLIM

AJUDES DE CONTROL:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

PA

1

EXPAVE02

01
0B
05
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02

PA

EA03CL06

M2

Connexió a la instal·lació de ventilació existent a l'edifici. S'inclou material auxiliar de muntatge. Amb apilament
de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i transport fins a abocador
homologat, amb pagament de taxes. Inclou equilibrat de totes les comportes de regulació de la planta (també les
existents), d'acord amb càlculs de cabal i D.F.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de l'edifici i
han d'estar prèviament consensuats amb el departament de manteniment.

EA00FL03

ML

EXPAVE01

UN

24,000

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL, mod. ISODEC, o equivalent, de 127 mm. de diàmetre,
format per tub interior d'alumini, aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 Kgs/m3. de densitat,
recobert exteriorment per una resistent làmina d'alumini reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclouen p.p.
d'accessoris (abraçaderes, cinta adhesiva, cèrcols...) de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Subm. i col. de conducte de llana de vidre ISOVER CLIMAVER NETO, o equivalent, amb revestiment exterior
d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre + kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic d'alta
resistència mecánica). Reacció al foc A2-s1 d0. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa
registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6, remats
amb folrat de les juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a les juntes interiors de les parets
dels conductes segellat amb silicona.
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
SISTEMES DE VENTILACIÓ
VENTILACIÓ DE CUINES

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra, pagament per part de l'industrial adjudicatari del
visat del projecte al col.legi d'Enginyers, taxes a entitats de control pertinents i entrega d'una còpia del projecte a
la propietat.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

24

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
CLIMATITZACIÓ
VARIS

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

8,000

Desmuntatge i posterior muntatge de comporta manual de regulació d'aire . S' inclou eliminació de suports,
accessoris, aprovisionament amb transport a abocador i pagament de taxes del material no reutilitzable. Amb
reposició dePartida de desmuntatge i muntatge de difusor existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material que es torni a instal·lar.
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Data: 27/07/21

Pàg.:

25

- Trasllat del difusor a nova ubicació.
- Reposició del plènum
- Connexionat del plènum al conducte flexible.
S'inclou tot el material necessari pel correcte funcionament de la instal·lació.
tots els accessoris, suports i el material auxiliar necessari pel seu correcte funcionament en nova ubicació.
AMIDAMENT DIRECTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

5

EA34DK07

UN

6,000

Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod. DKG-200. S' inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

6

EA34DK03

UN

1,000

Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod. DKG-125, o equivalent. S' inclou p.p. de material
auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

7

EA00HGP7

ML

8,000

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, forrat interiorment amb
aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL G1 de 25 mm de gruix format per manta de mineral ARENA amb
revestiment en una de les cares amb teixit NETO de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica.
Reacció al foc A2-s1 d0. S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.
AMIDAMENT DIRECTE

8

EA00HGP2

ML

35,000

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, forrat interiorment amb
aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL G1 de 25 mm de gruix format per manta de mineral ARENA amb
revestiment en una de les cares amb teixit NETO de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica.
Reacció al foc A2-s1 d0. S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.
AMIDAMENT DIRECTE

9

PEP6-8FV1
Num.
1
2

u

18,000

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Text

Tipus

Serveis
Menjador

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

10

EALBSANE

PA

1,000

AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat segons diàmetres de les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

TOTAL Fórmula

01
0B
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1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
FAMILIA (1)

1

Data: 27/07/21
01

EXPAEL500

PA

Pàg.:

ESCOMESA

Desconnexió, desmuntatge i retirada de la centralització dels 8 comptadors existents. Inclós eliminació de tots
els elements auxiliars. S'inclou apilament de material en lloc indicat per la D.F., càrrega de material sobre camió
o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

AMIDAMENT DIRECTE
2

EECUTM09

UN

1,000

Subministrament i col·locació de quadre de comptatge tipus TMF10 d'una potència de 69 kW., trifàsic, format
per:
7 Caixes de doble aïllament SCHNEIDER ELECTRIC sistema 27.
Fusibles tipus NH 1 de 200 A.
ICP M SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT NSX160F 4P. regulat a 100 A., amb relé diferencial, bobina i
toroidal.
1 Comptador electrònic d'energia elèctrica multifunció.
Transformadors 100/5.
1 Mòdem amb 1 sortida RS232, 1 sortida RS485 i 1 sortida RJ11.
S'inclou petit material i ma d'obra de muntatge del conjunt.
AMIDAMENT DIRECTE

3

EXPAEL600

UN

1,000

Partida en concepte d'increment de la potència contractada de 13,856 a 55 kW. Inclou els drets d'extensió i
accés.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)
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REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
QUADRES ELÈCTRICS

Desinstal.lació de quadres elèctrics existents de la zona DAC i BCN Activa. Amb eliminació dels seus
components, cablejat i elements auxiliars. S'inclou apilament de tot el material a eliminar o recol·locar en lloc
indicat per la D.F, càrrega sobre camió o contenidor de material sobrant i transport fins abocador homologat,
amb pagament de taxes.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EXPAEL03

UN

26

1,000

Subm. i col. de QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-1), format per armari metàl·lic combinable HAGER, o equivalent,
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.
NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

Num.
1
2

Text

Tipus

DAC
Sala tècnica

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

3

EXPAEL14

UN

TOTAL Fórmula

1,000

Subm. i col. de QUADRE ELECTRIC (SQE-P3-1), format per armari metàl·lic combinable HAGER, o
equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Pàg.:

27

actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.
NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.
Num.
1

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2

Text

Tipus

DAC
Sala tècnica

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

4

EXPAEL04

UN

TOTAL Fórmula

1,000

Subm. i col. de QUADRE ELÈCTRIC (SQ-P3-2), format per armari metàl·lic combinable HAGER, o equivalent,
protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.
NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

Num.
1
2

Text

Tipus

BCNActiva
Sala tècnica

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)

1

EE01HA43

01
0B
05
08
01
04

ML

EE01HA41

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x50 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules
inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

EE01HA40

ML

EE01HA23

ML

80,000

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x16 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules
inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
AMIDAMENT DIRECTE

4

40,000

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x25 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules
inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
CANALITZACIONS I LÍNIES PRINCIPALS

AMIDAMENT DIRECTE
2

TOTAL Fórmula

15,000

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x4 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No propagador
de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa
emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN
50399. Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

AMIDAMENT DIRECTE
5

EE01HA22

ML

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

EE01H704

ML

EE01H703

ML

EE03CO10

ML

EE03CO09

ML

EE03CO08

ML

EE04HP00

UN

EE62R310

ML

EE62R31Z

ML

1.386,000

139,000

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO, o equivalent, de 60x200 mm. Acabat bicromatat
classe 5. Fabricada segons IEC 61357. S'inclou cable de coure nu de 35mm, p.p. d'accessoris i suports.
AMIDAMENT DIRECTE

13

1.214,000

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MUREVA BOX, o equivalent, de 105x150x80
mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar de
muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

12

279,000

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 16 mm.
Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte
2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma UNE
20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
AMIDAMENT DIRECTE

11

4.158,000

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 20 mm.
Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte
2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma UNE
20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
AMIDAMENT DIRECTE

10

3.643,000

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 25 mm.
Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte
2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma UNE
20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
AMIDAMENT DIRECTE

9

996,000

Subm. i col. de cable de Cu 750 V tipus H07Z1-K (AS) de 1'5 mm2. Classe CPR Cca-s1a,d1,a1. No propagador
de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa
emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caigua de gotes i partícules inflamades (UNE-EN
50399. Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
AMIDAMENT DIRECTE

8

1.238,000

Subm. i col. de cable de Cu 750 V tipus H07Z1-K (AS) de 2'5 mm2. Classe CPR Cca-s1a,d1,a1. No propagador
de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa
emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caigua de gotes i partícules inflamades (UNE-EN
50399. Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
AMIDAMENT DIRECTE

7

28

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x2'5 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules
inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
AMIDAMENT DIRECTE

6

Pàg.:

141,000

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO de 60x300 mm. Acabat bicromatat classe 5.
Fabricada segons IEC 61357. S'inclou cable de coure un de 35mm2, p.p. d'accessoris i suports.
AMIDAMENT DIRECTE

10,000

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)

1

EXPAEL16

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Data: 27/07/21

01
0B
05
08
01
06

UN

Pàg.:

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
MECANISMES

Subm. i col. de de detector de presència SHNEIDER ELECTRIC ref. MTN6303-0019, o equivalent.
Característiques:
Altura recomanada de muntatge. 2'8 m.
Número de canals: 6.
Angle de detecció horitzontal: 0...360º.
Sensibilitat a la llum ajustable.
S'inclou mecanització en fals sostre i material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

DAC
Sala tècnica
Despatx direcció
Sales reunions
Despatxos
BCNActiva
Sala tècnica
Sales reunions
Serveis
Sales reunions
Magatzem
Aula
Menjador

C

C

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
5,000
5,000
Unitats
1,000
6,000
Unitats
3,000
1,000
3,000
3,000

EE062744

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UN

3,000
1,000
3,000
3,000

Tipus

DAC
Despatx direcció
Zona de treball
Sales reunions
Despatxos
BCNActiva
Sales reunions
Zona de treball
Serveis
Sales reunions
Aula
Menjador

C

Num.

Text

UN

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

29,000

Subm. i col. d'interruptor unipolar, amb pilot incorporat, SIMON sèrie 27, o equivalent, de 45x45 mm, color blanc.
S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça intermèdia i
material auxiliar de muntatge.

Text

EE062702

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

1,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

C

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
3,000
5,000
5,000
Unitats
6,000
4,000
Unitats
2,000
3,000
3,000

TOTAL Fórmula

1,000
3,000
5,000
5,000

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

6,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
5,000
5,000

TOTAL AMIDAMENT
2

29

32,000

Subm. i col. de commutador SIMON sèrie 27, o equivalent, de 45x45 mm, color blanc. S'inclouen caixa
d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça intermitja i material auxiliar de
muntatge.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
1
2

DAC
Zona de treball

Data: 27/07/21
C

Pàg.:

Unitats
6,000

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

4

EE062710

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Num.

UN

Text

BCNActiva
Recepció
3 Serveis
4 Menjador

6,000

Subm. i col. de base d'endoll SIMON sèrie 27, o equivalent, de 45x45 mm, color blanc, amb T.T. lateral schuko.
S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça intermitja i
material auxiliar de muntatge.
Tipus

C

1
2

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000
Unitats
4,000

EE06271000

Num.

UN

Text

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

DAC
Recepció
3 BCNActiva
4 Recepció
6 Previsió

6,000

Subm. i col. de base d'endoll doble SIMON sèrie 27, o equivalent, color blanc, amb T.T. lateral schuko.
S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça intermitja i
material auxiliar de muntatge.
Tipus

C

1
2

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
Unitats
1,000
1,000

EXPAEL17

Num.

UN

Text

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

DAC
Despatx direcció
3 Zona de treball
4 Despatxos
5 Sales reunions

3,000

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar al paviment SIMON 500 CIMA 52050003-035, o equivalent, de tres
mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.
Tipus

1

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000
65,000
1,000
1,000

EXPAEL1L

Num.
1
2

UN

TOTAL Fórmula

2,000
65,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
5

30

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

69,000

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref. 52050003-035, o equivalent, de
tres mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm. composició:
2 Bases de endoll doble schuko 500, de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

BCNActiva
Zona treball

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
41,000

TOTAL Fórmula

41,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

41,000
EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
8

EXPAEL20

Num.
1

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2

UN

Data: 27/07/21

Pàg.:

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref. 52050002-035, o equivalent, de
dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

BCNActiva
Aula

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

EXPAEL2L

UN

TOTAL Fórmula

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

9

31

1,000

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar al paviment SIMON 500 CIMA 52050002-035, o equivalent, de dos
mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko senzilla de color blanc.
1 Base d'endoll schuko senzilla de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.

Num.

Text

Tipus

Serveis
Aula
3 Sala reunions

C

1
2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
18,000
1,000

18,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

EXPAEL22

Num.
1
2

UN

19,000

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref. 52050002-035, o equivalent, de
dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm. composició:
1 Base endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

BCNActiva
Sala reunions

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

EXPAEL2X

Num.

UN

Text

DAC
Impressores
3 Recepció

C

2

1,000

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref. 52050002-035, o equivalent, de
dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000
1,000

EXPAEL1X

UN

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

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

11

TOTAL Fórmula

5,000

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres mòduls (caixetí 5102103-039 i marc-bastidor
51010103-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

32

S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.
Num.

Text

Tipus

DAC
Despatxos
3 Sala reunions

C

1
2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000
4,000

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

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

TOTAL AMIDAMENT
13

EXPAELYZ

Num.
1
2

UN

8,000

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres mòduls (caixetí 5102103-039 i marc-bastidor
51010103-030), o equivalent. Composició:
2 Bases d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa amb connector HDMI.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

BCNActiva
Sala reunions

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

EXPAEL08

Num.
1
2

UN

4,000

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos mòduls (caixetí 5102102-039 i marc-bastidor
51010102-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

BCNActiva
Impressora

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

EXPAEL12

Num.
1
2

UN

1,000

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA, o equivalent, de dos mòduls (caixetí 5102102-039 i
marc-bastidor 51010102-030). Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

DAC
Impressores

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

EXPAEL09

UN

TOTAL Fórmula

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

16

TOTAL Fórmula

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

15

TOTAL Fórmula

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

14

TOTAL Fórmula

2,000

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos mòduls (caixetí 5102102-039 i marc-bastidor
51010102-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

Num.

Text

BCNActiva
Sala reunions
3 Serveis
4 Sala reunions
1

Tipus

C

2

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
Unitats
2,000

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
EUR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

17

EXPAELXX

Num.
1
2

UN

3,000

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA, o equivalent, de dos mòduls (caixetí 5102102-039 i
marc-bastidor 51010102-030). Composició:
1 Base d'endoll schuko senzilla de color blanc.
1 Base d'endoll schuko senzilla de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa amb connector HDMI.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

Serveis
Sala reunions

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

EXPAELSZ

UN

TOTAL Fórmula

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

18

33

2,000

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos mòduls (caixetí 5102102-039 i marc-bastidor
51010102-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

Num.
1
2

Text

Tipus

BCNActiva
Sala reunions

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
6,000

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

19

EXPAEL1D

UN

TOTAL Fórmula

6,000

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres mòduls (caixetí 5102103-039 i marc-bastidor
51010103-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
2 Plaques de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

Num.
1
2

Text

Tipus

Serveis
Qmatic aula

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA
FAMILIA (1)

1

EXPAEL06

01
0B
05
08
01
07

PA

TOTAL Fórmula

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
VARIS

Partida alçada a justificar de sanejament de la instal.lació elèctrica de la Zona DAC i BCN Activa. inclou:
* Desmuntatge i desconnexió de lluminàries, normals i d'emergència. Fins i tot eliminació de cablejat, llums i
elements auxiliars.
* Sanejament d'instal·lacions elèctriques obsoletes, cablejat, tubs de protecció i caixes de derivació.
* Desmuntatge de mecanismes elèctrics obsolets o fora de servei. Fins i tot eliminació de cablejat i elements
auxiliars.
* Eliminació de components de Quadres Elèctrics existents, obsolets o fora de servei. Fins i tot eliminació de
cablejat i elements auxiliars.
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

34

S'inclou apilament de tot el material a eliminar o recol·locar en lloc indicat per la D.F, càrrega sobre camió o
contenidor de material sobrant i transport fins abocador homologat, amb pagament de taxes.
AMIDAMENT DIRECTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2

EXPAEL01

PA

1,000

Reubicació de SAI existent. Inclou desconnexió de SAI, amb eliminació de cablejat i elements auxiliars.
Col.locació de SAI en nova ubicació, amb reposició de possible material malmès, cablejat i material auxiliar de
muntatge. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material sobrant i transport fins a abocador homologat,
amb pagament de taxes. Es faran proves de correcte funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

ELEGELEC

PA

1,000

Legalització del projecte d'ELECTRICITAT, certificat final d'obra, pagament per part de l'industrial adjudicatari
del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.
AMIDAMENT DIRECTE

4

EALBELEC

PA

1,000

AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de Transformació, bancades i suports
d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160 mm. i que
afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

1

EE2772X3

Num.
1
2
3
4
5
6
7

01
0B
05
09
01

UN

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ
LLUMINÀRIES

Subm. i col. de downlight encastat SIMON 725 NW ref. 72524030-884 COMFORT, o equivalent. Font de llum de
22W, 4000 ºK, 2300 lúmens. IP44. Diàmetre de 230 mm i 65 mm. de fons. S'inclou mecanització en fals sostre i
material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

DAC
Despatx direcció
Sales reunions
Zona de treball
Despatxos
BCNActiva
SAla tècnica

C

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
3,000
10,000
6,000
10,000
Unitats
1,000

TOTAL Fórmula

3,000
10,000
6,000
10,000

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

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

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Serveis
Sales reunions
10 Magatzem
11 Aula
12 Menjador

C

8
9

Pàg.:

Unitats
11,000
2,000
12,000
3,000

11,000
2,000
12,000
3,000
TOTAL AMIDAMENT

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2

EE02IZ01

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

UN

Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie IZAR mod. N30, o equivalent. Característiques:
No permanent.
Altura de col·locació: de 2'2 a 5 m.
Autonomia: 1 h.
Lúmens: 200.
Bombeta d'emergència: MHBled
Grau de protecció: IP20, IK04.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

DAC
Sala tècnica
Despatx direcció
Sales reunions
Zona de treball
Despatxos
BCNActiva
Zona de treball
Sales reunions
Serveis
Sales reunions
Magatzem
Aula
Menjador

C

C

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
5,000
4,000
5,000
Unitats
1,000
6,000
Unitats
2,000
1,000
1,000
2,000

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
5,000
4,000
5,000

u

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

1,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#
2,000
1,000
1,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT
EH61R2ZZ

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

58,000

15

3

35

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

29,000

Reubicació de llum d'emergència existent. Totalment en funcionament.
S'inclou:
- Desinstal·lació, reserva i posterior instal·lació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.

Text

Tipus

C

1
2

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

1

EXPACE17

01
0B
05
10
01

ML

TOTAL Fórmula

5,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
TELECOMUNICACIONS
CABLEJAT ESTRUCTURAT

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure sense pantalla, cat-6a. Coberta exterior LSFROH. Euroclasse Dca.
S'inclou material auxiliar de muntatge.
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

AMIDAMENT DIRECTE
2

EXPACE01

ML

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

EXPACE15

ML

EXPACE16

ML

EE03CO03

ML

EE03CO02

ML

EE62R310

ML

EE04HP00

UN

EE62R31Z

ML

1

EXPAEL07

01
0B
05
10
02

PA

135,000

45,000

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO de 60x300 mm. Acabat bicromatat classe 5.
Fabricada segons IEC 61357. S'inclou cable de coure un de 35mm2, p.p. d'accessoris i suports.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

889,000

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MUREVA BOX, o equivalent, de 105x150x80
mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar de
muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

9

247,000

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO, o equivalent, de 60x200 mm. Acabat bicromatat
classe 5. Fabricada segons IEC 61357. S'inclou cable de coure nu de 35mm, p.p. d'accessoris i suports.
AMIDAMENT DIRECTE

8

226,000

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques
segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 1 J.
Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324.
IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
AMIDAMENT DIRECTE

7

5.632,000

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques
segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 1 J.
Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324.
IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
AMIDAMENT DIRECTE

6

137,000

Subm. i col. de cable HDMI, per a transmissió de dades. S'inclou material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

5

30,000

Subm. i col. de cable SYSTIMAX, o equivalent, de 4 parells 3071 LSZH Cat6 GIGASPEED XL Clase Dca.
S'inclou material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

4

36

Subm. i col. de cable de fibra òptica SYSTIMAX TeraSPEED MONOM LSZH 24 FIBRAS Clase Dca, ref.
760019075, o equivalent. S'inclou material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

3

Pàg.:

7,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
TELECOMUNICACIONS
ELECTRÒNICA DE XARXA

Partida alçada a justificar d'adequació del Rack existent de la Zona DAC i BCN Activa. inclou:
* Desmuntatge i posterior muntatge de rack existent. Inclou eliminació de cablejat i elements sobrants. Fins i tot
cablejat i elements auxiliars de rack muntat a nova ubicació.
* Desmuntatge de mecanismes i punts RJ-45 existents. Inclou eliminació de cablejat i elements sobrants.
* Sanejament d'instal·lacions de cablejat estructurat obsoletes o fora de servei. Amb eliminació d'elements
auxiliars sobrants
S'inclou apilament de tot el material a eliminar o recol·locar en lloc indicat per la D.F, càrrega sobre camió o
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

37

contenidor de material sobrant i transport fins abocador homologat, amb pagament de taxes.
AMIDAMENT DIRECTE
2

EXPACE03

UN

Subm. i col. de panell 24 port SYSTIMAX, o equivalent, RJ45 CAT6 GigaSPEED XL Evolve iPatch Ready.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

AMIDAMENT DIRECTE
3

EXPACE04

UN

EXPACE10

UN

EXPACE11

UN

EXPACE12

UN

EXPACE08

UN

PP7A-H9LZ

166,000

Subm. i col. de mòdul SYSTIMAX Cat6 GIGASPEED XL BLANC, o equivalent. S'inclou material auxiliar de
muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

8

4,000

Subm. i col. de fuetó SYSTIMAX, o equivalent, RJ45-RJ45 CAT6 GIGASPEED XL 7FT LSZH, ref.
CPC3392-03F007.
AMIDAMENT DIRECTE

7

6,000

Subm. i col. de Mòdul SYSTIMAX 360G2, 24 LC (12 LC-Dúplex) TeraSPEED Amb Pigtails OS1a, o equivalent.
S'inclou material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

6

16,000

Subm. i col. de Safata SYSTIMAX 19 ´´HD-SP 1U, ref. 760231506, o equivalent. Telescòpica, Modular, per a 4
cassettes. S'inclou material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

5

8,000

Subm. i col. de panell guia de cables SYSTIMAX, o equivalent. S' inclou material auxiliar de muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

u

165,000

Subministrament, instal·lació i manteniment d'equips de comunicacions de xarxa format per:
Kit ID1: switch + cable de stack + 2 SFPs SX+ 2 SFPs LH + 1SFP compatible amb switch veí
Característiques:
1 ut Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + switch
1 ut INCLUDED: power cord - Europe localization
2 uts Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver
2 uts Aruba 1G SFP LC LH 10km SMF Transceiver
1 ut Aruba 10G SFP + to SFP + 1m DAC cable
1ut Aruba compatible 1G SFP
6 anys de suport Aruba en 24x7x4
Característiques:
1 ut HPE 1Y Partner-Branded NBD Support SVC-HPE Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + Swt Supp (for JL255A)
Instal·lació de switch d'accés i interconnexió a la xarxa, conversió de configuració antiga a nova. Inclou visita de
replanteig al lloc i coordinació
Tot en correcte funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

01
0B
05
10
03

6,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
TELECOMUNICACIONS
CONNEXIÓ INALAMBRICA
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

1

EE062768
Num.
1
2

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

3
4
5
6
7
8
9

Data: 27/07/21

UN

Pàg.:

Subm. i col. de placa per a 1 connector RJ-45 SIMON sèrie 27, color blanc. S'inclou caixa d'encastar universal o
especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça intermitja i material auxiliar de muntatge.

Text

Tipus

DAC
Antenes WI-FI
BCNActiva
Antenes WI-FI
Control gestió sales reunions
Serveis
Antenes WI-FI
Rellotger fitxar
Q-matic

C
C

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000
Unitats
2,000
1,000
Unitats
2,000
1,000
1,000

EXPACE09
Num.
1
2
3
4
5
6

UN

2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
9,000

Instal.lació de punts Wifi, proporcionats per la propietat. S'inclou material auxiliar de muntatge. Amb proves de
correcte funcionament.

Text

Tipus

DAC
Antenes WI-FI
BCNActiva
Antenes WI-FI
Serveis
Antenes WI-FI

C
C
C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000
Unitats
2,000
Unitats
2,000

1

EKVACE02

01
0B
05
10
04

UN

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

EKVACE01

UN

Certificació d'enllaç en fibra òptica d'acord amb estàndar ISO/IEC 14763-3, entregat al 100% de las mesures
efectuades i fins i tot la garantia extesa del fabricant per 25 anys.

EALBCEST

PA

38,000

Certificació de punt de xarxa en categoria 6A d'acord amb estàndar ISO/IEC 11801, entregat al 100% de las
mesures efectuades i fins i tot la garantia extesa del fabricant per 25 anys.
AMIDAMENT DIRECTE

3

6,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
TELECOMUNICACIONS
VARIS

AMIDAMENT DIRECTE
2

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
2

38

49,000

AJUDES DE CABLEJAT ESTRUCTURAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en tabics.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

1

EXPADE01

01
0B
05
12
01

PA

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
DETECCIÓ

Connexionat a la instal·lació de detecció d'incendis existent a l'edifici. Inclou el desmuntatge, acopi i trasllat a
abocador homologat (taxes incloses) de material sobrant. S’hi inclou enginyeria, programació, posada en marxa
de la central existent per cada punt de detecció d'incendis que es modifiqui o s'afegeixi a la instal.lació. S'hi
inclouen dietes i desplaçaments. Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys
possible al funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EXPADE02

UN

1,000

Trasllat de sirena interior existent. S'inclou eliminació de cablejat i elements auxiliars, apilament de material a
recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris, suports i material auxiliar de muntatge, en nova ubicació. Inclós
càrrega sobre camió o contenidor de material sobrant i transport fins a abocador homologat, amb pagament de
taxes.
AMIDAMENT DIRECTE

3

EXPADE03

UN

1,000

Trasllat de polsador existent. S'inclou eliminació de cablejat i elements auxiliars, apilament de material a
recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris, suports i material auxiliar de muntatge, en nova ubicació. Inclós
càrrega sobre camió o contenidor de material sobrant i transport fins a abocador homologat, amb pagament de
taxes.
AMIDAMENT DIRECTE

4

EXPADE04

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

UN

1,000

Trasllat de detector òptic existent. S'inclou eliminació de cablejat i elements auxiliars, apilament de material a
recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris, suports i material auxiliar de muntatge, en nova ubicació. Inclós
càrrega sobre camió o contenidor de material sobrant i transport fins a abocador homologat, amb pagament de
taxes.

Text

Tipus

DAC
Despatx direcció
Zona de treball
Sala reunions
BCNActiva
Zona de treball
Sala reunions
Serveis
Sala reunions
Magatzem
Aula

C

C

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
4,000
2,000
Unitats
5,000
3,000
Unitats
1,000
1,000
1,000

EI06KI03

UN

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

39

18,000

Subm. i col. de detector de fum òptic analògic algorítmic KILSEN mod. KL731A, o equivalent. Microprocessador i
direccionament digital de baix perfil. Càmara òptica extraïble i reemplaçable. Compensació algorítmica de
brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques. Doble led indicador amb
visió total i sortida per a pilot remot. Sistema anti robatori del capçal. Micro reixa de protecció per a ambients
bruts i contactes d'acer inoxidable. Material ABS color blanc. Certificats CE i CPR (EN54 parte 7). S'inclou base
KZ705 i material auxiliar de muntatge.

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS
Num.
1
2
3
4
5
6

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

7
8
9
10

Data: 27/07/21

Text

Tipus

DAC
Sala tècnica
Zona de treball
Sala reunions
Despatxos
BCNActiva
Sala tècnica
Sala reunions
Serveis
Sala reunions

C

C

C

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

Unitats
1,000
1,000
3,000
5,000
Unitats
1,000
2,000
Unitats
1,000

EI27RETO

PA

EI01DT0100

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

EE03GR03

ML

EE04HP00

ML

EALBDINC

UN

EXPAEX04

01
0B
05
12
02

PA

14,000

AJUDES DE DETECCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
AMIDAMENT DIRECTE

1

81,000

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MUREVA BOX, o equivalent, de 105x150x80
mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

PA

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
FAMILIA

162,000

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 25 mm. de diàmetre color RAL 7035, roscat als seus extrems, resistència
a la compresió 1250 N, resistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes.

AMIDAMENT DIRECTE
10

2,000

Subm. i col. de cable mànega vermell / negre de 2x (2x1.5) mm 2. Trenat i apantallat, de molt baixa capacitat,
lliure d'halògens. Disposa de certificat CPR A 50575. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE
9

14,000

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalització de sistemes contra-incendis
homologats segons normes UNE 23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988. S'inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE
8

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

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

AMIDAMENT DIRECTE
7

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
3,000
5,000

TOTAL AMIDAMENT
6

40

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
EXTINCIÓ

Connexió a la instal·lació d’extinció existent a l’edifici (BIES). Inclou buidat de la part de la instal·lació afectada,
emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb apilament de material sobrant en lloc
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

41

indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de
taxes. Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de
l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
AMIDAMENT DIRECTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2

EXPAEX03

UN

1,000

Desmuntatge de Boca d' Incendi equipada (BIE) existent i posterior muntatge en nova ubicació. S' inclou
desconnexió hidràulica, desmuntatge d' elements auxiliars i trasllat fins a nova ubicació. Inclós reposició de
possible material malmès, accessoris, suports i material auxiliar. Amb apilament de material sobrant en lloc
indicat per la D.F., càrrega i transport fins a abocador homologat de tot el material no reutilitzable, amb
pagament de taxes. S' inclouen proves de correcte funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

EF01N005

ML

1,000

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/2´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos
d'acabat. S'inclouen p.p. d'accessoris i suports.
AMIDAMENT DIRECTE

4

EI27RETO

Num.

PA

Text

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalització de sistemes contra-incendis
homologats segons normes UNE 23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988. S'inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.
Tipus

C

1

Detecció
3 Extinció
2

8,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
12,000

1,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

EXPAEX05

PA

EXPAEX06

UN

EF01N004

ML

EI12PO01

UN

EI12PO0100

UN

42,000

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC, amb suport instal.lat en
parament vertical a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl.
AMIDAMENT DIRECTE

9

31,000

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/4´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos
d'acabat. S'inclouen p.p. d'accessoris i suports.
AMIDAMENT DIRECTE

8

1,000

Trasllat de ruixador existent. Inclou desmuntatge de ruixador i elements auxiliars. Amb apilament de material a
lloc indicat per la DF, càrrega i transport fins a abocador homologat de tot el material no reutilitzable, amb
pagament de taxes. S'inclou:
- Buidatge previ de la instal·lació.
- Col.locació de clau de tall a l' escomesa del local.
- Material i mitjans auxiliars per al posterior muntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

7

13,000

Connexió a la instal·lació d’extinció existent a l’edifici (ruixadors). Inclou buidat de la part de la instal·lació
afectada, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb apilament de material sobrant en
lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament
de taxes. Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de
l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
AMIDAMENT DIRECTE

6

TOTAL Fórmula

5,000

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC. S'inclou suport de peu.
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

EUR
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AMIDAMENTS
10

EXPAEX01

Data: 27/07/21

UN

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

EALBEINC

42

Desmuntatge i posterior muntatge d'extintor existent. Amb retirada d' elements auxiliars. Inclós material auxiliar
de muntatge en nova ubicació. Amb apilament de material sobrant a lloc indicat per la D.F., càrrega i transport
fins a abocador homologat de tot el material no reutilitzable, amb pagament de taxes.
AMIDAMENT DIRECTE

11

Pàg.:

PA

3,000

AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a col.locació
d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160 mm. i que
afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

EPROTPAS

01
0B
05
13

UN

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que inclou:
Segellat de passos elèctrics.
Segellat de passos de canonades no inflamables.
Recobriment de conducte de xapa galvantizada.
Segellat perimetral de comportes tallafocs.
Segellat de passos de canonades inflamables.
Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.
Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics.
Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.
Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80 mm.
mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.
NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord al que s'estableix en el projecte d'activitats.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

1

EQ7116BZ

01
0B
06
02

u

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
EQUIPAMENT
VARIS

Mobiliari complet en cuina compost per 3,9 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts de cuina
amb recobriment polilaminat en les seves cares i caires acabat mat de color blanc i nucli de tauler de fibres tipus
MDF (tauler de DM per a utilització general en ambient sec), i cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler
de partícules tipus P2 d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec), amb recobriment melamínic acabat mat
EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
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AMIDAMENTS

Data: 27/07/21

Pàg.:

43

amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS; calaixos i
baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos, guies de calaixos,
ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat mitja, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors,
poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de tancament de la sèrie mitja, fixats en els fronts de
cuina.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Num.

Text

Tipus

C

1
2

Menjador

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

2

EQ544DLZ

u

TOTAL Fórmula

1,000

Taulell de cuina de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida de fòrmica color crema o blanc, part
inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'un sol full d'estratificat de 390x62x3 cm, amb formació de
buit, tupè, embellidor i acabaments.
Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte.

Num.

Text

Tipus

C

1
2

Menjador

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

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

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

1

01
0B
09

KD110008

Num.

h

1,000

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
OBRA REFORMA
IMPREVISTOS

TREBALLS DE PARELLA D'OPERARIS PER TREBALLS IMPREVISTOS. Hores d'operaris, oficial 1ª i ajudant.
en treballs d'especial dificultat en àmbits de paleteria, desmuntatge I muntatge d'instal.lacions, serralleria,
vidreria, pintura, instal.lacions de qualsevol tipus, etc.. Inclou totes les ajudes per intervencions no previstes

Text

Tipus

C

1
2

Previsió

[C]

[D]

Unitats
94,492

Hores
6,000

[E]

[F]

1

01
CQ
01

JEV597ZZ
Num.

Text

Climatització

566,952

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT
CONTROL DE QUALITAT

Execució de les proves d'estanqueïtat del circuit frigorífic i d'evacuació de condensats de la instal·lació de
climatització i posta en marxa realitzada pel fabricant. Segons Plec de Condicions.
Tipus

C

1
2

u

TOTAL Fórmula

566,952 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

TOTAL Fórmula

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

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

1

Data: 27/07/21

01
GR
01

K2R540E0

m3

Pàg.:

44

REFORMA PLANTA 3 EDIFICI MEDIATIC
PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS
GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Num.
1
2

Text

Tipus

Envans guix laminat
Futura zona DAC

C

3
4
5

Futura zona BCNActiva

6

Futura zona de serveis
Paviment llosetes
9 Futura zona DAC
7
8

C

10
11
12
13

Futura zona BCNActiva

14
15
16

Futura zona de serveis

17
18
19

Sòcol
Futura zona DAC

C

20
21
22

Futura zona BCNActiva

23
24
25

Futura zona de serveis
Cel ras lamel·les

C

26

Lloses paviment tècnic
28 Previsió
29 Esponjament
27

C
P

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Unitats
1,000
5,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
5,000
Unitats
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Unitats
1,000
Unitats
10,000
35,000

Longitud
18,000
2,000
1,920
13,000
6,000
8,100
Longitud
2,200
1,620
18,000
2,000
1,620
13,000
6,000
8,100
1,620
Longitud
18,000
2,000
1,920
13,000
6,000
8,100
Superficie
68,330
Longitud
0,500

Alçada
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450
Ample
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Cares
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

Gruix
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
Gruix
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Gruix
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
Gruix
0,030
Gruix
0,050

Ample
0,500

TOTAL AMIDAMENT
2

K2RA73G1

m3

TOTAL Fórmula

12,420
0,690
0,662
4,485
2,070
2,795

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

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

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

1,440
0,080
0,077
0,520
0,240
0,324

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

2,050 C#*D#*E#*F#
0,125 C#*D#*E#*F#
9,792
37,770

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
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AMIDAMENTS
1
2

Data: 27/07/21

Envans guix laminat
Futura zona DAC
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Partida ad'abonament íntegrer per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

27/07/21

Pàg.:

1

P-1

E8445260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou faixes
perimetrals
(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

35,10

€

P-2

E8981BAZ

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura l'esmalt sintètic amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

8,14

€

6,39

€

28,90

€

17,41

€

27,55

€

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
P-3

E898AR00

m2

Conjunt d'actuacions de pintat de cel ras en els colors indicats per la Direcció d'Obra en
acabat llis de superficie de cel ras continu, amb protecció dels elements no pintables, amb
materials auxiliars i repassos, format per capa de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-4

E955411Z

u

Subministrament i col·locació de panells de paviment tècnic d'iguals característiques a
l'existent.
Criteri d'amidament: u instal·lades
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-5

E95541SZ

u

Retirada i posterior col·locació en nova ubicació de panell de paviment tècnic exitent.
Segons indicacions de la DF
Criteri d'amidament: u instal·lades
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-6

E95541YZ

u

Encaixonat de panell de terra tècnic, per a la posterior col·locació de tapes de registre
d'instal·lacions o de reixetes de ventilació (no incloses en aquest preu).
Criteri d'amidament: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7

E9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10
cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols
(SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

7,12

€

P-8

EA00FL03

ML

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL, mod. ISODEC, o equivalent, de 127
mm. de diàmetre, format per tub interior d'alumini, aïllat amb manta de fibra de vidre de 25
mm. de gruix i 16 Kgs/m3. de densitat, recobert exteriorment per una resistent làmina
d'alumini reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclouen p.p. d'accessoris (abraçaderes, cinta
adhesiva, cèrcols...) de muntatge.
(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

11,28

€

P-9

EA00FL09

ML

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL, mod. ISODEC, o equivalent, de 254
mm. de diàmetre, format per tub interior d'alumini, aïllat amb manta de fibra de vidre de 25
mm. de gruix i 16 Kg/m3. de densitat, recobert exteriorment per una resistent làmina d'alumini
reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclouen p.p. d'accessoris (abraçadores, cinta
adhesiva, cèrcols...) de muntatge.
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

23,45

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

27/07/21

Pàg.:

2

P-10

EA00HGP2

ML

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, forrat
interiorment amb aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL G1 de 25 mm de gruix format per
manta de mineral ARENA amb revestiment en una de les cares amb teixit NETO de vidre
reforçat de color negre de gran resistència mecànica. Reacció al foc A2-s1 d0. S'inclouen p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

25,62

€

P-11

EA00HGP7

ML

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, forrat
interiorment amb aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL G1 de 25 mm de gruix format per
manta de mineral ARENA amb revestiment en una de les cares amb teixit NETO de vidre
reforçat de color negre de gran resistència mecànica. Reacció al foc A2-s1 d0. S'inclouen p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

36,80

€

P-12

EA03CL06

M2

Subm. i col. de conducte de llana de vidre ISOVER CLIMAVER NETO, o equivalent, amb
revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre + kraft) i interior amb teixit
NETO (teixit de vidre acústic d'alta resistència mecánica). Reacció al foc A2-s1 d0. Inclou p.p.
de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces,
accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6, remats amb folrat de les
juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a les juntes interiors de les
parets dels conductes segellat amb silicona.
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

47,05

€

P-13

EA15FZ0400

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P, construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions
no vistes tant conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2 bateries
d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de xarxes de
districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs,
dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant de manera contínua el cabal d’aire a la
càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics,
connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan
coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de
les següents característiques:
- Posició: FC-05
- Model: FCZSI 301 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 377 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 45,6 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 49,3
dB(A)
- Punt de treball: 8,2 V
- Potencia absorbida: 29 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 2.191 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1.436 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 222 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 32,7 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 1.930 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 112 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 3,9 kPa
- Potència màx. motor: 97 W
- Intensitat màx. 0,45 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.

736,81

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

27/07/21

Pàg.:

3

- Dimensions: 216 x 793 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 15,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa
galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre
adicional per a canvi una vegada posada en funcionament la instal·lació, safata de
condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
(SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
P-14

EA15FZ0600

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no
vistes tant conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2 bateries
d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de xarxes de
districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs,
dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant de manera contínua el cabal d’aire a la
càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics,
connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan
coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de
les següents característiques:
- Posició: FC-01
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 491 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 43,7 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 46,6
dB(A)
- Punt de treball: 7,4 V
- Potencia absorbida: 39,3 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 3.465 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.283 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 351 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,5 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 3.107 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 181 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 1,9 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa
galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre
adicional per a canvi una vegada posada en funcionament la instal·lació, safata de
condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
(NOU-CENTS SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

27/07/21

Pàg.:

4

EA15FZ0601

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no
vistes tant conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2 bateries
d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de xarxes de
districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs,
dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant de manera contínua el cabal d’aire a la
càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics,
connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan
coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de
les següents característiques:
- Posició: FC-02
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 616 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 48,0 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 51,1
dB(A)
- Punt de treball: 7,8 V
- Potencia absorbida: 49,8 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 4.253 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.769 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 430 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 3.736 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 217 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 2,7 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa
galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre
adicional per a canvi una vegada posada en funcionament la instal·lació, safata de
condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
(NOU-CENTS SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

906,04

€

P-16

EA15FZ0602

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P, construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions
no vistes tant conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2 bateries
d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de xarxes de
districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs,
dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en

906,04

€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-15

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant de manera contínua el cabal d’aire a la
càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics,
connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan
coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de
les següents característiques:
- Posició: FC-04
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 828 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 54,0 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 58,0
dB(A)
- Punt de treball: 8,6 V
- Potencia absorbida: 72,5 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 5.427 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 3.500 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 549 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 12,2 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 4.728 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 275 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 4,1 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa
galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre
adicional per a canvi una vegada posada en funcionament la instal·lació, safata de
condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
(NOU-CENTS SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
P-17

EA34DK03

UN

Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod. DKG-125, o equivalent. S'
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

28,48

€

P-18

EA34DK07

UN

Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod. DKG-200. S' inclou p.p. de
material auxiliar de muntatge.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

38,42

€

P-19

EACOF417M

UN

Subm. i col. de connexió a l'circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 2
vies. Formada per:
2 Vàlvules de bola DN-20.
2 Vàlvules de bola DN-15.
1 Filtre colador DN-20.
1 Filtre colador DN-15.
2 Maniguets antivibratoris DN-20.
2 Maniguets antivibratoris DN-15.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15.
2 Purgadors d'aire.
2 Punts de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i
connexió a desguàs més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge
i regulació de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F.

692,82

€

Nota: Els actuadors de les vàlvules estan definits en el capítol de control BMS.
(SIS-CENTS NORANTA-DOS
EUROShaAMB
CÈNTIMS)
El document original
estatVUITANTA-DOS
signat electrònicament
per:

Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-20

EACOF20600

UN

Subm. i col. de connexió al circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 2 tubs amb vàlvula de 2
vies. Formada per:
2 Vàlvules de bola DN-15.
1 Vàlvula de seient DN-15.
1 Filtre colador DN-15.
2 Maniguets antivibratoris de DN-15.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15.
1 Purgador d'aire.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i
connexió a desguàs més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge
i regulació de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F.
(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

322,77

€

P-21

EACOF416M00

UN

Subm. i col. de connexió a l'circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 2
vies. Formada per:
4 Vàlvules de bola DN-15.
2 Filtres coladors DN-15.
4 Maniguets antivibratoris DN-15.
2 Vàlvules d'equilibrat T.A. STAD15.
2 Purgadors d'aire.
2 Punts de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i
connexió a desguàs més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge
i regulació de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F.

582,67

€

Nota: Els actuadors de les vàlvules estan definits en el capítol de control BMS.
(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
P-22

EALBCEST

PA

AJUDES DE CABLEJAT ESTRUCTURAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en tabics.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

391,25

€

P-23

EALBCONT

PA

AJUDES DE CONTROL:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
(CINC-CENTS TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

503,10

€

P-24

EALBDINC

PA

AJUDES DE DETECCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.

163,95

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
P-25

EALBEINC

PA

AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica
per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

206,89

€

1.213,55

€

60,21

€

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a
HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
P-26

EALBELEC

PA

AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de Transformació,
bancades i suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a
HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.
(MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27

EALBFONT

PA

AJUDES DE FONTANERIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica
per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
P-28

EALBSANE

PA

AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat segons diàmetres de les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

60,21

€

P-29

EATA6XBZ

u

Subministrament i muntatge de muntant vertical i tapeta de fusta de 60x60x2620mm de
secció amb galze per vidre o encaix de porta en continuitat amb els existents.

189,26

€

3.982,08

€

19.719,51

€

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment muntat segons les especificacions de la DT.
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
P-30

EATA6XEZ

u

Frontal de portes i parts cegues tipus P08-P09 per encaixar dintre de subestructura de
mampares existents o replicada. Subministrament i col·locació de frontal de fusta i vidre amb
fulles batents. Part cega formada per subestructura de fusta de pi, 40x100mm/40x50mm, i
aïllament amb plaques d'aglomerat de suro de 40mm i tauler contraxapat de 11mm. Les
portes d'una fulla batent amb la mateixa estructura i 60mm de gruix amb galze. Acabat
envernissat natural.
Inclou tirador de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre, clau
mestrejada, quatre perns de suport, perfils de goma d'estanqueitat, aplomat del bastiment,
ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-31

EATA6XJZ

u

Mampara tipus F2. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla
batent + fixe. Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature,
mecanitzada de mides variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o
equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de
pi tractada amb autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la
mampara, amb galze i perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport,
aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(DINOU MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-32

EATA6XKZ

u

Data:

27/07/21

Mampara tipus F4. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla
batent + fixe. Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature,
mecanitzada de mides variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o
equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de
pi tractada amb autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la
mampara, amb galze i perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport,
aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.

Pàg.:
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5.975,57

€

3.629,65

€

310,03

€

17.630,67

€

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
P-33

EATA6XLZ

u

Mampara tipus F4. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla
batent + fixe. Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature,
mecanitzada de mides variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o
equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de
pi tractada amb autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la
mampara, amb galze i perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport,
aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34

EATA6XMZ

u

Muntatge de mòdul reaprofitat format per: vidre laminar, travessers horitzontals superior i
inferiors de fusta de 60x60mm de secció, tapeta i ribet de fusta.
S'inclou un 50% de travessers nous per si no es pot reaprofitar el total del material reservat.
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les especificacions de la
DT.
(TRES-CENTS DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-35

EATA6XNZ

u

Mampara tipus F2. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla
batent + fixe. Formada per subestructura de fusta de pi amb tractamentamb envernissat
efecte nature, mecanitzada de mides variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o
equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de
pi tractada amb autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la
mampara, amb galze i perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport,
aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

(DISSET MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
P-36

EATA6XOZ

u

Muntatge de muntant vertical i tapeta de fusta reaprofitats de 60x60x2620mm de secció amb
galze per vidre o encaix de porta.

138,47

€

1.967,32

€

347,50

€

3.024,67

€

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment muntat segons les especificacions de la DT.
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
P-37

EATA6XPZ

u

Frontal de portes i parts cegues tipus P06 i P07 per encaixar dintre de subestructura de
mampares existents o replicada. Subministrament i col·locació de frontal de fusta i vidre amb
fulles batents. Part cega formada per subestructura de fusta de pi, 40x100mm, i aïllament
amb plaques d'aglomerat de suro de 40mm i tauler contraxapat de 11mm. Les portes d'una
fulla batent amb la mateixa estructura i 60mm de gruix amb galze. Acabat envernissat natural.
Inclou tirador de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre, clau
mestrejada, quatre perns de suport, perfils de goma d'estanqueitat, aplomat del bastiment,
ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-38

EATA6XSZ

m2

Subministrament i col·locació d'envà lleuger de fusta i vidre. Format per subestructura de
fusta de pi de 60x60mm amb tractament amb autoclau, acabat envernissat natural i vidre
laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent amb aplicació de vinil adhesiu
translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF, en continuitat amb els
envans existents.
Inclou galzes per vidres.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-39

EATA6XUZ

u

Mampara tipus F3. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla
batent + fixe. Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature,
mecanitzada de mides variables segons plànol de detall.
Part fixe transparent formada per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o
equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF.
La porta d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formada per estructura de fusta de pi
tractada amb autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la
mampara, amb galze i perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport,
aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(TRES MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-40

EE01H703

ML

Subm. i col. de cable de Cu 750 V tipus H07Z1-K (AS) de 1'5 mm2. Classe CPR
Cca-s1a,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caigua de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

0,59

€

P-41

EE01H704

ML

Subm. i col. de cable de Cu 750 V tipus H07Z1-K (AS) de 2'5 mm2. Classe CPR
Cca-s1a,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caigua de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

0,67

€

P-42

EE01HA22

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x2'5 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

1,96

€

P-43

EE01HA23

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x4 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

2,59

€

P-44

EE01HA40

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x16 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

8,45

€

P-45

EE01HA41

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x25 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

11,85

€

P-46

EE01HA43

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x50 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

22,57

€

P-47

EE02IZ01

UN

Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie IZAR mod. N30, o equivalent.
Característiques:
No permanent.
Altura de col·locació: de 2'2 a 5 m.
Autonomia: 1 h.
Lúmens: 200.
Bombeta d'emergència: MHBled
Grau de protecció: IP20, IK04.
S'inclou material auxiliar de muntatge.
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

74,51

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-48

EE03CO02

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 20
mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N.
Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra
danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

2,07

€

P-49

EE03CO03

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 25
mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N.
Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra
danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

2,63

€

P-50

EE03CO08

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior
16 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320
N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

2,25

€

P-51

EE03CO09

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior
20 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320
N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

2,27

€

P-52

EE03CO10

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior
25 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320
N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

2,89

€

P-53

EE03GR03

ML

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 25 mm. de diàmetre color RAL 7035, roscat als seus
extrems, resistència a la compresió 1250 N, resistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p.
d'accessoris i grapes.
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,34

€

P-54

EE04HP00

UN

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MUREVA BOX, o
equivalent, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb cons passacables.
Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

12,45

€

P-55

EE062702

UN

Subm. i col. de commutador SIMON sèrie 27, o equivalent, de 45x45 mm, color blanc.
S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça
intermitja i material auxiliar de muntatge.
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

12,60

€

P-56

EE062710

UN

Subm. i col. de base d'endoll SIMON sèrie 27, o equivalent, de 45x45 mm, color blanc, amb
T.T. lateral schuko. S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons
arquitectura, placa, peça intermitja i material auxiliar de muntatge.
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

12,84

€

P-57

EE062744

UN

Subm. i col. d'interruptor unipolar, amb pilot incorporat, SIMON sèrie 27, o equivalent, de
45x45 mm, color blanc. S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons
arquitectura, placa, peça intermèdia i material auxiliar de muntatge.
(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

17,39

€

P-58

EE062768

UN

Subm. i col. de placa per a 1 connector RJ-45 SIMON sèrie 27, color blanc. S'inclou caixa
d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça intermitja i
material auxiliar de muntatge.
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

14,96

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-59

EE06271000

UN

Subm. i col. de base d'endoll doble SIMON sèrie 27, o equivalent, color blanc, amb T.T.
lateral schuko. S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons
arquitectura, placa, peça intermitja i material auxiliar de muntatge.
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

23,30

€

P-60

EE2772X3

UN

Subm. i col. de downlight encastat SIMON 725 NW ref. 72524030-884 COMFORT, o
equivalent. Font de llum de 22W, 4000 ºK, 2300 lúmens. IP44. Diàmetre de 230 mm i 65 mm.
de fons. S'inclou mecanització en fals sostre i material auxiliar de muntatge.
(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

60,25

€

P-61

EE62R310

ML

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO, o equivalent, de 60x200 mm.
Acabat bicromatat classe 5. Fabricada segons IEC 61357. S'inclou cable de coure nu de
35mm, p.p. d'accessoris i suports.
(SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

16,74

€

P-62

EE62R31Z

ML

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO de 60x300 mm. Acabat
bicromatat classe 5. Fabricada segons IEC 61357. S'inclou cable de coure un de 35mm2, p.p.
d'accessoris i suports.
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

17,47

€

P-63

EECUTM09

UN

Subministrament i col·locació de quadre de comptatge tipus TMF10 d'una potència de 69
kW., trifàsic, format per:
7 Caixes de doble aïllament SCHNEIDER ELECTRIC sistema 27.
Fusibles tipus NH 1 de 200 A.
ICP M SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT NSX160F 4P. regulat a 100 A., amb relé
diferencial, bobina i toroidal.
1 Comptador electrònic d'energia elèctrica multifunció.
Transformadors 100/5.
1 Mòdem amb 1 sortida RS232, 1 sortida RS485 i 1 sortida RJ11.
S'inclou petit material i ma d'obra de muntatge del conjunt.
(TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

3.783,45

€

P-64

EF00PB02

ML

Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 40 mm segons norma UNE-EN
1329-1, Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris, suports, registres i ventilacions
terminals.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

24,95

€

P-65

EF01N004

ML

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/4´´, pintat amb una capa
d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accessoris i suports.
(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

37,19

€

P-66

EF01N005

ML

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/2´´, pintat amb una capa
d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accessoris i suports.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

38,71

€

P-67

EF37F101F

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref.
10208, o equivalent, de 20x1.9 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78,
DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou
aïllament ARMAFLEX mod. XG 09x020, amb p.p. d'adhesiu.
(DOTZE EUROS)

12,00

€

P-68

EF37F301FE

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM BLUE PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF
ref. 2070708, o equivalent, de 20x2.8 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra
(FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p.
d'accessorios i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-006+AF-4-040, amb p.p.
d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.
(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

37,21

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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u
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27/07/21

Reubicació de llum d'emergència existent. Totalment en funcionament.
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27,53

€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

S'inclou:
- Desinstal·lació, reserva i posterior instal·lació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
P-70

EI01DT0100

ML

Subm. i col. de cable mànega vermell / negre de 2x (2x1.5) mm 2. Trenat i apantallat, de molt
baixa capacitat, lliure d'halògens. Disposa de certificat CPR A 50575. S'inclou p.p. de material
auxiliar de muntatge.
(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

2,32

€

P-71

EI06KI03

UN

Subm. i col. de detector de fum òptic analògic algorítmic KILSEN mod. KL731A, o equivalent.
Microprocessador i direccionament digital de baix perfil. Càmara òptica extraïble i
reemplaçable. Compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa
davant interferències electromagnètiques. Doble led indicador amb visió total i sortida per a
pilot remot. Sistema anti robatori del capçal. Micro reixa de protecció per a ambients bruts i
contactes d'acer inoxidable. Material ABS color blanc. Certificats CE i CPR (EN54 parte 7).
S'inclou base KZ705 i material auxiliar de muntatge.
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

41,08

€

P-72

EI12PO01

UN

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC, amb
suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl.
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

26,97

€

P-73

EI12PO0100

UN

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC. S'inclou
suport de peu.
(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

82,37

€

P-74

EI27RETO

PA

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalització de sistemes
contra-incendis homologats segons normes UNE 23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988.
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

12,97

€

P-75

EJ18L1BH

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat
mat, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

83,77

€

P-76

EJ288121

u

Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc
giratori de tub, amb entrada de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

70,64

€

P-77

EKVACE01

UN

Certificació de punt de xarxa en categoria 6A d'acord amb estàndar ISO/IEC 11801, entregat
al 100% de las mesures efectuades i fins i tot la garantia extesa del fabricant per 25 anys.
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

3,51

€

P-78

EKVACE02

UN

Certificació d'enllaç en fibra òptica d'acord amb estàndar ISO/IEC 14763-3, entregat al 100%
de las mesures efectuades i fins i tot la garantia extesa del fabricant per 25 anys.
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

4,52

€

P-79

ELEGCLIM

PA

Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra, pagament per part de
l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col.legi d'Enginyers, taxes a entitats de control
pertinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.
(MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.605,74

€
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-80

ELEGELEC

PA

Legalització del projecte d'ELECTRICITAT, certificat final d'obra, pagament per part de
l'industrial adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega
d'una còpia del projecte a la propietat.
(MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.605,74

€

P-81

EPROTPAS

UN

Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les
instal.lacions, que inclou:
Segellat de passos elèctrics.
Segellat de passos de canonades no inflamables.
Recobriment de conducte de xapa galvantizada.
Segellat perimetral de comportes tallafocs.
Segellat de passos de canonades inflamables.
Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.
Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i
segelladors elàstics.
Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.
Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de
dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per
aconseguir RF-240.

1.608,19

€

189,14

€

821,57

€

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord al que s'estableix en el projecte d'activitats.
(MIL SIS-CENTS VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
P-82

EQ544DLZ

u

Taulell de cuina de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida de fòrmica color crema
o blanc, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'un sol full d'estratificat de
390x62x3 cm, amb formació de buit, tupè, embellidor i acabaments.
Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte.
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-83

EQ7116BZ

u

Mobiliari complet en cuina compost per 3,9 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat
amb fronts de cuina amb recobriment polilaminat en les seves cares i caires acabat mat de
color blanc i nucli de tauler de fibres tipus MDF (tauler de DM per a utilització general en
ambient sec), i cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec), amb recobriment melamínic acabat mat amb
paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics
d'ABS; calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat mitja,
instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de tancament de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
(VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-84

EXPACE01

ML

Subm. i col. de cable de fibra òptica SYSTIMAX TeraSPEED MONOM LSZH 24 FIBRAS
Clase Dca, ref. 760019075, o equivalent. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

4,86

€

P-85

EXPACE03

UN

Subm. i col. de panell 24 port SYSTIMAX, o equivalent, RJ45 CAT6 GigaSPEED XL Evolve
iPatch Ready. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

358,54

€

P-86

EXPACE04

UN

Subm. i col. de panell guia de cables SYSTIMAX, o equivalent. S' inclou material auxiliar de
muntatge.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

24,87

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-87

EXPACE08

UN

Subm. i col. de mòdul SYSTIMAX Cat6 GIGASPEED XL BLANC, o equivalent. S'inclou
material auxiliar de muntatge.
(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

12,02

€

P-88

EXPACE09

UN

Instal.lació de punts Wifi, proporcionats per la propietat. S'inclou material auxiliar de
muntatge. Amb proves de correcte funcionament.
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

17,85

€

P-89

EXPACE10

UN

Subm. i col. de Safata SYSTIMAX 19 ´´HD-SP 1U, ref. 760231506, o equivalent. Telescòpica,
Modular, per a 4 cassettes. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

165,47

€

P-90

EXPACE11

UN

Subm. i col. de Mòdul SYSTIMAX 360G2, 24 LC (12 LC-Dúplex) TeraSPEED Amb Pigtails
OS1a, o equivalent. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

321,22

€

P-91

EXPACE12

UN

Subm. i col. de fuetó SYSTIMAX, o equivalent, RJ45-RJ45 CAT6 GIGASPEED XL 7FT
LSZH, ref. CPC3392-03F007.
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

6,21

€

P-92

EXPACE15

ML

Subm. i col. de cable SYSTIMAX, o equivalent, de 4 parells 3071 LSZH Cat6 GIGASPEED
XL Clase Dca. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

1,45

€

P-93

EXPACE16

ML

Subm. i col. de cable HDMI, per a transmissió de dades. S'inclou material auxiliar de
muntatge.
(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

1,17

€

P-94

EXPACE17

ML

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure sense pantalla, cat-6a. Coberta exterior LSFROH.
Euroclasse Dca. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

1,66

€

P-95

EXPACL01

UN

Partida de desmuntatge de fan-coil existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexionat de la instal·lació hidràulica (tan circuit de fred com de calor).
- Desconnexionat de la instal·lació elèctrica.
- Desconnexionat de la xarxa de condensats.
- Desconnexionat de la instal·lació de gestió centralitzada.
- Desconnexionat del conducte d'impulsió.
- Desconnexionat del conducte d'aportació.
- Embalat i emmagatzematge en lloc adequat del material que es pugui reutilitzar.
(NORANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

90,40

€

P-96

EXPACL02

PA

Connexió a la instal·lació de hidraúlica de climatització existent a l’edifici (aigua freda). Inclou
buidat de la part de la instal·lació afectada, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar
de muntatge. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre
camió i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Inclou
regulació de totes les vàlvules d'equilibrat de la planta (també les existents), d'acord amb
càlculs de cabals i D.F.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al
funcionament de l'hospital i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de
manteniment.
(SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

6.227,67

€

P-97

EXPACL03

UN

Partida de desmuntatge i muntatge de difusor existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material que es torni a instal·lar.
- Trasllat del difusor a nova ubicació.
- Reposició del plènum
- Connexionat del plènum al conducte flexible.
S'inclou tot el material necessari pel correcte funcionament de la instal·lació.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

46,36

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-98

EXPACL04

UN

Subm. i col. de reixa de retorn de lames horitzontals inclinades a 45º (58º) de la marca
INDUCTAIR. Mod. AR-11/1495*295/CLIP/RAL DF, o equivalent, fabricada en alumini lacat en
color RAL DF per a muntatges en geometria de placa de sostre desmuntable. S' Inclou
clipatge per a la subjecció de la unitat terminal a la perfileria del sostre i material auxiliar de
muntatge.
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

126,75

€

P-99

EXPACL05

UN

Partida de desmuntatge i emmagatzematge de difusor existent. S'inclouen els següents
treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material.
(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

33,90

€

P-100 EXPACL06

UN

Subministrament i col·locació de fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie
FCZSI P, o equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no
vistes tant conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una bateria
d’intercanvi tèrmic preparada per treballar amb salts tèrmics específics de xarxes de districte,
millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs,
dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant de manera contínua el cabal d’aire a la
càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics,
connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan
coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de
les següents característiques:
- Posició: FC-07
- Model: FCZSI 900 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 491 m3/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 43,7 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 46,6
dB(A)
- Punt de treball: 7,4 V
- Potencia absorbida: 39,3 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 3.465 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.283 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 351 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,5 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 31,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa
galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre
adicional per a canvi una vegada posada en funcionament la instal·lació, safata de
condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
(VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

821,13

€

P-101 EXPACL07

UN

Reubicació dels termòstats existents, situats a dintre del cel ras. Caldrà reubicar-los als
envans on sigui possible, amb al finalitat de que siguin accessibles pels usuaris. La ubicació
definitiva vindrà definida per la Propietat i la D. F. Inclou cablejat i material auxiliar. Totalment
instal·lats i en funcionament.
(MIL DINOU EUROS
AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS)
El document
original ha estat signat
electrònicament per:

1.019,53

€

Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-102 EXPACO01

UN

Subm. i col. de vàlvula 2 vies CONTROLLI VLX1+MCA230L, o equivalent, amb control de
cabal independent de la pressió per fan-coil. Rosca femella 1/2´´, PN16. Per un cabal màxim
de 375 l/h. Dpmax 600 kPa. Cos en llautò. Tensió de treball 220VCA. Retorn per molla. Inclòs
accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

136,58

€

P-103 EXPACO02

UN

Subm. i col. de vàlvula 2 vies CONTROLLI VLX2+MCA230L, o equivalent, amb control de
cabal independent de la pressió per fan-coil. Rosca femella 3/4´´, PN16. Per un cabal màxim
de 800 l/h. Dp 600 kPa. Cos en llautò. Tensió de treball 220Vca. Retorn per molla. Inclòs
accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

144,85

€

P-104 EXPACO03

UN

Subm. i col. de controlador CONTROLLI mod. eZP, o equivalent, Bacnet lliurement
programable per regulació i control de unitats terminals. Alimentació 230 Vca +/-10%, 2,5
VA. Protecció amb
rearmament automátic. Comunicacions xarxa Bacnet MSTP
normalitzada, led indicador ok/fred/calor. Compost per display ambient LCD amb indicació de
temperatura, consigna i comandament de velocitats, i mòdul controlador muntat en caixa de
plàstic IP65. Incloent-hi esquemes eléctrics i documentació. Inclòs accessoris cablejat i
muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.
(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

403,68

€

P-105 EXPACO04

UN

Subm. i col. de quadre de comunicacions CONTROLLI mod. Ccontrol, o equivalent, Planta 3.
Bacnet/IP, amb unitat de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a
32 bits, capacitat de regulació i control autónoma. Inclou programació, esquemes eléctrics,
documentació, part proporcional d' armari elèctric mural IP55 amb proteccions, transformador
220/24Vca i bornes de connexió. Inclòs armari elèctric metàl.lic, accessoris cablejat i
muntatge.
(MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

1.988,48

€

P-106 EXPACO05

UN

ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS
CONCEPTES (170521):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de connexionat i fulles
tècniques dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp així com del seu connexionat elèctric.
* Càrrega de programa als controladors i assignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un pla d' alarmes pel control automàtic i optimitzat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics al sistema SCADA.
* Creació d'usuaris, segons especificacions d'ús del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.
(DOS MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

2.504,07

€

P-107 EXPACO06

ML

Subm. i col. de Bus Bacnet MS/TP instal.lat. Cable de 2 fils trenat i apantallat tipus Belden
9182, o similar. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.
Per a interconnectar els controladors e7P, des del Quadre de Comunicacions.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,64

€

P-108 EXPACO07

ML

Subm.i col. de cable FTP Cat 5 instal.lat. Cable de 8 fils trenat i apantallat. Inclòs accessoris,
cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament. Per commutar el Quadre de
Comunicacions al BMS existent a l'edifici.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,64

€

P-109 EXPADE01

PA

Connexionat a la instal·lació de detecció d'incendis existent a l'edifici. Inclou el desmuntatge,
acopi i trasllat a abocador homologat (taxes incloses) de material sobrant. S’hi inclou
enginyeria, programació, posada en marxa de la central existent per cada punt de detecció
d'incendis que es modifiqui o s'afegeixi a la instal.lació. S'hi inclouen dietes i desplaçaments.

5.789,31

€
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Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al
funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de
manteniment.
(CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
P-110 EXPADE02

UN

Trasllat de sirena interior existent. S'inclou eliminació de cablejat i elements auxiliars,
apilament de material a recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris, suports i material
auxiliar de muntatge, en nova ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

36,45

€

P-111 EXPADE03

UN

Trasllat de polsador existent. S'inclou eliminació de cablejat i elements auxiliars, apilament de
material a recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris, suports i material auxiliar de
muntatge, en nova ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material sobrant i
transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

36,45

€

P-112 EXPADE04

UN

Trasllat de detector òptic existent. S'inclou eliminació de cablejat i elements auxiliars,
apilament de material a recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris, suports i material
auxiliar de muntatge, en nova ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

36,45

€

P-113 EXPAEL01

PA

Reubicació de SAI existent. Inclou desconnexió de SAI, amb eliminació de cablejat i elements
auxiliars. Col.locació de SAI en nova ubicació, amb reposició de possible material malmès,
cablejat i material auxiliar de muntatge. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Es faran proves de
correcte funcionament.
(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

244,07

€

P-114 EXPAEL03

UN

Subm. i col. de QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-1), format per armari metàl·lic combinable
HAGER, o equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes
elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge.

8.667,03

€

3.372,97

€

298,33

€

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.
(VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
P-115 EXPAEL04

UN

Subm. i col. de QUADRE ELÈCTRIC (SQ-P3-2), format per armari metàl·lic combinable
HAGER, o equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes
elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge.
NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.
(TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-116 EXPAEL05

PA

Desinstal.lació de quadres elèctrics existents de la zona DAC i BCN Activa. Amb eliminació
dels seus components, cablejat i elements auxiliars. S'inclou apilament de tot el material a
eliminar o recol·locar en lloc indicat per la D.F, càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins abocador homologat, amb pagament de taxes.
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-117 EXPAEL06

PA

Partida alçada a justificar de sanejament de la instal.lació elèctrica de la Zona DAC i BCN
Activa. inclou:
* Desmuntatge i desconnexió de lluminàries, normals i d'emergència. Fins i tot eliminació de
cablejat, llums i elements auxiliars.
* Sanejament d'instal·lacions elèctriques obsoletes, cablejat, tubs de protecció i caixes de
derivació.
* Desmuntatge de mecanismes elèctrics obsolets o fora de servei. Fins i tot eliminació de
cablejat i elements auxiliars.
* Eliminació de components de Quadres Elèctrics existents, obsolets o fora de servei. Fins i
tot eliminació de cablejat i elements auxiliars.
S'inclou apilament de tot el material a eliminar o recol·locar en lloc indicat per la D.F, càrrega
sobre camió o contenidor de material sobrant i transport fins abocador homologat, amb
pagament de taxes.
(VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

899,46

€

P-118 EXPAEL07

PA

Partida alçada a justificar d'adequació del Rack existent de la Zona DAC i BCN Activa. inclou:
* Desmuntatge i posterior muntatge de rack existent. Inclou eliminació de cablejat i elements
sobrants. Fins i tot cablejat i elements auxiliars de rack muntat a nova ubicació.
* Desmuntatge de mecanismes i punts RJ-45 existents. Inclou eliminació de cablejat i
elements sobrants.
* Sanejament d'instal·lacions de cablejat estructurat obsoletes o fora de servei. Amb
eliminació d'elements auxiliars sobrants
S'inclou apilament de tot el material a eliminar o recol·locar en lloc indicat per la D.F, càrrega
sobre camió o contenidor de material sobrant i transport fins abocador homologat, amb
pagament de taxes.
(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

296,30

€

P-119 EXPAEL08

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos mòduls (caixetí
5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

66,40

€

P-120 EXPAEL09

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos mòduls (caixetí
5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.

82,76

€

S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
P-121 EXPAEL12

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA, o equivalent, de dos mòduls
(caixetí 5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

67,15

€

P-122 EXPAEL14

UN

Subm. i col. de QUADRE ELECTRIC (SQE-P3-1), format per armari metàl·lic combinable
HAGER, o equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes
elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge.

3.784,44

€

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.
(TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS)
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-123 EXPAEL16

UN

Subm. i col. de de detector de presència SHNEIDER ELECTRIC ref. MTN6303-0019, o
equivalent. Característiques:
Altura recomanada de muntatge. 2'8 m.
Número de canals: 6.
Angle de detecció horitzontal: 0...360º.
Sensibilitat a la llum ajustable.
S'inclou mecanització en fals sostre i material auxiliar de muntatge.
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

155,23

€

P-124 EXPAEL17

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar al paviment SIMON 500 CIMA 52050003-035, o
equivalent, de tres mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

126,64

€

P-125 EXPAEL1D

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres mòduls (caixetí
5102103-039 i marc-bastidor 51010103-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
2 Plaques de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.

91,07

€

S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.
(NORANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
P-126 EXPAEL1L

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref.
52050003-035, o equivalent, de tres mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm.
composició:
2 Bases de endoll doble schuko 500, de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

126,64

€

P-127 EXPAEL1X

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres mòduls (caixetí
5102103-039 i marc-bastidor 51010103-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

89,41

€

P-128 EXPAEL20

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref.
52050002-035, o equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm.
Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.
(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

102,58

€

P-129 EXPAEL22

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref.
52050002-035, o equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm.
composició:
1 Base endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.
(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

104,25

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-130 EXPAEL2L

UN

Data:

27/07/21

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar al paviment SIMON 500 CIMA 52050002-035, o
equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko senzilla de color blanc.
1 Base d'endoll schuko senzilla de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.

Pàg.:

22

92,01

€

S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.
(NORANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
P-131 EXPAEL2X

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref.
52050002-035, o equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm.
Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

88,63

€

P-132 EXPAELSZ

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos mòduls (caixetí
5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI.
1 Placa cega.

81,10

€

S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.
(VUITANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P-133 EXPAELXX

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA, o equivalent, de dos mòduls
(caixetí 5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composició:
1 Base d'endoll schuko senzilla de color blanc.
1 Base d'endoll schuko senzilla de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa amb connector HDMI.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.
(VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

86,14

€

P-134 EXPAELYZ

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres mòduls (caixetí
5102103-039 i marc-bastidor 51010103-030), o equivalent. Composició:
2 Bases d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa amb connector HDMI.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.
(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

99,93

€

P-135 EXPAEX01

UN

Desmuntatge i posterior muntatge d'extintor existent. Amb retirada d' elements auxiliars.
Inclós material auxiliar de muntatge en nova ubicació. Amb apilament de material sobrant a
lloc indicat per la D.F., càrrega i transport fins a abocador homologat de tot el material no
reutilitzable, amb pagament de taxes.
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

12,65

€

P-136 EXPAEX03

UN

Desmuntatge de Boca d' Incendi equipada (BIE) existent i posterior muntatge en nova
ubicació. S' inclou desconnexió hidràulica, desmuntatge d' elements auxiliars i trasllat fins a
nova ubicació. Inclós reposició de possible material malmès, accessoris, suports i material
auxiliar. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega i transport fins
a abocador homologat de tot el material no reutilitzable, amb pagament de taxes. S' inclouen
proves de correcte funcionament.
(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

82,90

€
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-137 EXPAEX04

PA

Connexió a la instal·lació d’extinció existent a l’edifici (BIES). Inclou buidat de la part de la
instal·lació afectada, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb
apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i
transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Les feines de connexionat es
faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de l'edifici i han d'estar
prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
(TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

3.231,10

€

P-138 EXPAEX05

PA

Connexió a la instal·lació d’extinció existent a l’edifici (ruixadors). Inclou buidat de la part de
la instal·lació afectada, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb
apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i
transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Les feines de connexionat es
faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de l'edifici i han d'estar
prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
(TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

3.231,10

€

P-139 EXPAEX06

UN

Trasllat de ruixador existent. Inclou desmuntatge de ruixador i elements auxiliars. Amb
apilament de material a lloc indicat per la DF, càrrega i transport fins a abocador homologat
de tot el material no reutilitzable, amb pagament de taxes. S'inclou:
- Buidatge previ de la instal·lació.
- Col.locació de clau de tall a l' escomesa del local.
- Material i mitjans auxiliars per al posterior muntatge.
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

22,88

€

P-140 EXPAFO01

UN

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a MENJADOR PERSONAL, amb
canonada de polipropilè SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons
Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè,
aïllament ARMAFLEX de 9mm de gruix per evitar condensacions als trams que passen per
fals sostre, tub corrugat als trams encastats, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

222,59

€

P-141 EXPAFO02

PA

Connexió a la instal·lació de fontaneria existent a l’edifici. Inclou buidatge de la part de la
instal·lació afectada, vàlvules de tall, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de
muntatge. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió
i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al
funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de
manteniment.
(QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

436,88

€

P-142 EXPASA01

UN

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d' EVACUACIÓ DE MENJADOR DE
PERSONAL i font d'aigua, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de Ø homologats
segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de
muntatge.
(CENT SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

107,05

€

P-143 EXPASA02

PA

Connexió a la instal·lació de Sanejament existent a l’edifici. Inclou proves d'estanqueïtat i
material auxiliar de muntatge. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F.,
càrrega sobre camió i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de
taxes.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al
funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de
manteniment.
(MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

1.330,76

€

P-144 EXPASA03

PA

Partida alçada a justificar d'evacuació de condensasts, amb canonada de paret compacta de
P.V.C. de 32 mm segons norma UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p.
d'accessoris, suports, registres i ventilacions terminals.
(SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

688,18

€
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P-145 EXPAVE01

UN

Desmuntatge i posterior muntatge de comporta manual de regulació d'aire . S' inclou
eliminació de suports, accessoris, aprovisionament amb transport a abocador i pagament de
taxes del material no reutilitzable. Amb reposició dePartida de desmuntatge i muntatge de
difusor existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material que es torni a instal·lar.
- Trasllat del difusor a nova ubicació.
- Reposició del plènum
- Connexionat del plènum al conducte flexible.
S'inclou tot el material necessari pel correcte funcionament de la instal·lació.
tots els accessoris, suports i el material auxiliar necessari pel seu correcte funcionament en
nova ubicació.
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

36,70

€

P-146 EXPAVE02

PA

Connexió a la instal·lació de ventilació existent a l'edifici. S'inclou material auxiliar de
muntatge. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió
i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Inclou equilibrat
de totes les comportes de regulació de la planta (també les existents), d'acord amb càlculs de
cabal i D.F.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al
funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de
manteniment.
(TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

3.532,38

€

P-147 EXPAEL500

PA

Desconnexió, desmuntatge i retirada de la centralització dels 8 comptadors existents. Inclós
eliminació de tots els elements auxiliars. S'inclou apilament de material en lloc indicat per la
D.F., càrrega de material sobre camió o contenidor i transport fins a abocador homologat,
amb pagament de taxes.
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

178,46

€

P-148 EXPAEL600

UN

Partida en concepte d'increment de la potència contractada de 13,856 a 55 kW. Inclou els
drets d'extensió i accés.
(MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

1.896,78

€

P-149 EZ00N001

nta

El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària,
material, ajudes i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb
el vist-i-plau de la DF.
Totes les partides seran subministrament i instal·lació. Algunes partides requereixen l'ús de
maquinària especial, grues i elevadores espeífics. En particuar el preu inclou:

0,00

€

- El segellat i formació de calaixos ignífugs on sigui necessari amb els productes correctes
per garantitzar la resistència al foc necessària segons normavitva vigent.
- En la maquinària i tots el elements de les diferents instal·lacions inclou les estructures,
anclatges, silentblocs i altres elements necessaris per deixar les unitats correctament
col·locades.
- En les partides d'acer inclou el pintat intusmescent i/o el revestiment necessari per complir
amb la resistència al foc prescrita en projecte.
- Pasamurs en el pas d'instal·lacions a través de murs i forjats.
- La neteja parcial de cada ram, neteja final i retirada de runa amb la corresponent gestió de
residus.
La justificació de preus i quadre de preus descomposats només tenen valor justificatiu dels
preus unitaris adoptats en el projecte i orientatius pel contractista per estudiar la seva oferta.
Els elements de cada descomposats i/o descripció son els mínims a col·locar. El preu de
contracte de cada partida inclourà tot el necessari per executarla correctament segons
memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vist-i-plau de la DF. Es
considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Els
preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els
rams. Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que es determinin en la
descripció de cada partida o que ho determini la DF en cada cas.

(ZERO EUROS)
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-150 JEV597ZZ

u

Execució de les proves d'estanqueïtat del circuit frigorífic i d'evacuació de condensats de la
instal·lació de climatització i posta en marxa realitzada pel fabricant. Segons Plec de
Condicions.
(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

338,41

€

P-151 K12CAAZZ

m2

Protecció de tots els elements susceptibles de resultar afectats durant el transcurs de les
obres (paviment, ascensor, armari Rack, cortines, ...) , per tal de poder realitzar tots els
treballs sense malmetrel's, amb cartó i plàstics o material addient per l'element a protegir, i
posterior retirada de les proteccions, inclòs si es necessari el seu desplaçament temporal i
posterior reubicació.
Envers a les cortines inclou: desmuntatge, previa numeració, protecció i reserva del material
fins a la seva col·locació al finalitzar les obres.

9,89

€

2,06

€

9,13

€

Tot en perfecte funcionament.
(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
P-152 K21537YZ

m2

Retirada de manta d'aïllant existent en cel ras amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-153 K216351Z

m2

Enderroc d'entramat autoportant de plaques de guix laminat instal·lades sobre una estructura
simple, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
(NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-154 K219722Z

m

Arrencada de sòcol de fusta o metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

0,83

€

P-155 K21A3ALZ

u

Tall, desmuntatge i reserva de material de muntants vertical, de dimensions 60x60x2620mm,
i tapeta de fusta.

44,43

€

172,62

€

Reserva i aplec de material per posterior reaprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor dels elements que determini la Propietat i DT.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les especificacions de la
DT.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
P-156 K21A3AXZ

u

Tall, desmuntatge i reserva de material de mòdul de mampara de dimensions màximes
1600x2650mm compost per: vidre laminar, travessers horitzontals superior i inferiors de fusta
de 60x60mm de secció, tapeta i ribets de fusta.
Reserva i aplec de material per posterior reaprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor dels elements que determini la Propietat i DT.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les especificacions de la
DT.
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

El document original ha estat signat electrònicament per:
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P-157 K21A3AYZ

u

Data:

27/07/21

Desmuntatge i reserva de portes batents i pivotants de vidre i tots els seus accesoris i
mecanismes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reserva, i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor dels elements que determini la Propietat i DT

Pàg.:

26

97,62

€

25,50

€

29,69

€

64,44

€

43,01

€

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat/muntat segons les especificacions
de la DT.
(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
P-158 K2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-159 K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-160 K65261JZ

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, Ra=>51dB, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, 2 tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix i 2 tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de suro aglomerat (ICB), de densitat 110 kg/m3, de
40 mm de gruix i amb cantell recte, col·locades no adherides.
Inclou junta elstomérica en la trobada amb el mur cortina de tancament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-161 K65261NZ

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, Ra=>43dB, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament i Aïllament amb plaques de suro aglomerat
(ICB), de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell recte, col·locades no adherides.
Inclou junta elstomérica en la trobada amb el mur cortina de tancament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
(QUARANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)
P-162 K7C9TBYZ

m2

Subministrament i instal·lació de barrera acústica a soroll aeri, en partició desmontable (no
inclosa en aquest preu), a través del plènum, formada per placa de suro aglomerat (ICB) per
a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell recte, col·locat entre el
forjat i els perfils superiors de la partició desmuntable suportat per mitjà d'estructura d'acer
galvanitzada de 48mm superior i inferior, per millorar l'aïllament acústic entre espais. Inclús
p/p de talls, col·locació dels panells a portell sobre l'estructura suport, retallat i segellat contra
instal·lacions i angulars de muntatge de l'aïllament.

42,77

€

6,39

€

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
P-163 K898J2AZ

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Inclou preparació del suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures
de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-164 K89B3BXZ

m2

Pintat de sòcol de fusta DM, a l'esmalt sintètic, color a escollir per la direcció facultativa,
concretament per l'aparellador de l'obra, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 d'acabat.
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

14,55

€

P-165 KD110008

h

TREBALLS DE PARELLA D'OPERARIS PER TREBALLS IMPREVISTOS. Hores d'operaris,
oficial 1ª i ajudant. en treballs d'especial dificultat en àmbits de paleteria, desmuntatge I
muntatge d'instal.lacions, serralleria, vidreria, pintura, instal.lacions de qualsevol tipus, etc..
Inclou totes les ajudes per intervencions no previstes
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

44,45

€

P-166 P2143-4RRZ

m2

Aixecat de paviment de llosetes tèxtils existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport.

4,13

€

3,10

€

Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
P-167 P2143-4RXZ

u

Desmuntatge de lloses de paviment tècnic existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport.
Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

El document original ha estat signat electrònicament per:
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u

Data:

27/07/21

Desmuntatge de fulla de vidre, bastiment de fusta, accessoris i guia superior de porta de
grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre
camió o contenidor
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130,16

€

4,13

€
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Inclou tapeta lateral de vidre.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.
(CENT TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
P-169 P214I-AKZZ

m2

Desmuntatge de lamel·les metàl·liques de cel ras enregistrable situat a una altura menor de 4
m, amb mitjans manuals i sense afectar a l'estabilitat de els elements constructius als quals
se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-170 P847-48HZ

m2

Subministrament i instal·lació de lamel·les metàl·liques de cel ras enregistrable de les
mateixes característiques a l'existent
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

64,37

€

P-171 P874-HAQZ

m2

Neteja superficial intensa del paviment de llosetes de fibra sintètica amb aspirador de raspall
giratori.

2,86

€

41,44

€

333,85

€

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P-172 P9R0-4Z6Z

m2

Paviment de moqueta de fibra sintètica 100% poliamida reciclada model Heuga 727 marca
Interface o equivalent igual a l'existent, subministrada en llosetes de 50x50 cm de gruix
2,5mm, acabada en pèl tallat, de color 672704 Coal o equivalent, reacció al foc Euroclass
Cfl-s1 (EN 13501-1), col·locada amb adhesius sense cola (TacTiles®) sobre terra tècnic
registrable.

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-173 PAM2-H7KZ

u

Muntatge complet de porta de vidre de mides 144x255cm, amb material reaprofitat, inclou
vidre trempat de 10mm, tirador de fusta, ferratges i fre encastat a paviment tècnic.
Element complet i anivellat.
(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-174 PC1H-5CWV

m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

67,40

€

P-175 PEP6-8FV1

u

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida
(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

78,44

€

P-176 PP7A-H9LZ

u

Subministrament, instal·lació i manteniment d'equips de comunicacions de xarxa format per:

2.251,88

€

Kit ID1: switch + cable de stack + 2 SFPs SX+ 2 SFPs LH + 1SFP compatible amb switch veí
Característiques:
1 ut Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + switch
1 ut INCLUDED: power cord - Europe localization
2 uts Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver
2 uts Aruba 1G SFP LC LH 10km SMF Transceiver
1 ut Aruba 10G SFP + to SFP + 1m DAC cable
1ut Aruba compatible 1G SFP
El document original ha estat signat electrònicament per:
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6 anys de suport Aruba en 24x7x4
Característiques:
1 ut HPE 1Y Partner-Branded NBD Support SVC-HPE Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + Swt
Supp (for JL255A)
Instal·lació de switch d'accés i interconnexió a la xarxa, conversió de configuració antiga a
nova. Inclou visita de replanteig al lloc i coordinació
Tot en correcte funcionament.
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
P-177 TERMT3Z

u

Comandament inalàmbric de pared RBC-AMS54ES Toshiba o adequat a la unitat interior
existent.

155,49

€

3.628,19

€

Compatible con todas las unidades interiores e incopora
sensor de temperatura.
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
P-178 X0000001

PA

Partida ad'abonament íntegrer per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
(TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

El document original ha estat signat electrònicament per:
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P-1

P-2

E8445260

m2

Data: 27/07/21

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou faixes
perimetrals

Pàg.:

35,10

1

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

1,68001

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,12713

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,50738

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,13277

€

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Altres conceptes

9,60435

€

E8981BAZ

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura l'esmalt sintètic amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

18,04836

€

8,14

€

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la
DT.Deducció de la superfície corresponent a obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZA1000

kg

Segelladora
Altres conceptes

P-3

E898AR00

m2

Conjunt d'actuacions de pintat de cel ras en els colors indicats per la Direcció d'Obra en
acabat llis de superficie de cel ras continu, amb protecció dels elements no pintables, amb
materials auxiliars i repassos, format per capa de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora

E955411Z

u

€

0,65258
3,83295

€
€

6,39

€

1,22962

€

0,65258
4,50780

€
€

28,90

€

10,53769
18,36231

€
€

17,41

€

Altres conceptes

17,41000

€

Encaixonat de panell de terra tècnic, per a la posterior col·locació de tapes de registre
d'instal·lacions o de reixetes de ventilació (no incloses en aquest preu).

27,55

€

Altres conceptes
P-4

3,65447

Subministrament i col·locació de panells de paviment tècnic d'iguals característiques a
l'existent.
Criteri d'amidament: u instal·lades

B951411Z

m2

Panells autoportants per a un sistema de terra tècnic enregistrable
Altres conceptes

P-5

E95541SZ

u

Retirada i posterior col·locació en nova ubicació de panell de paviment tècnic exitent.
Segons indicacions de la DF
Criteri d'amidament: u instal·lades

P-6

E95541YZ

u

Criteri d'amidament: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-7

E9U7U110

m

Data: 27/07/21

Pàg.:

2

Altres conceptes

27,55000

€

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10
cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

7,12

€

B9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10
cm d´alçària,

3,74659

€

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,36128
3,01213

€
€

11,28

€

Altres conceptes
P-8

EA00FL03

ML

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL, mod. ISODEC, o equivalent, de 127
mm. de diàmetre, format per tub interior d'alumini, aïllat amb manta de fibra de vidre de 25
mm. de gruix i 16 Kgs/m3. de densitat, recobert exteriorment per una resistent làmina
d'alumini reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclouen p.p. d'accessoris (abraçaderes, cinta
adhesiva, cèrcols...) de muntatge.

BA00FL03

ML

TUB DEC FLEXAL ISODEC DE 127 mm.

BA98AC02

PP

ACCESSORIS.
Altres conceptes

P-9

EA00FL09

ML

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL, mod. ISODEC, o equivalent, de 254
mm. de diàmetre, format per tub interior d'alumini, aïllat amb manta de fibra de vidre de 25
mm. de gruix i 16 Kg/m3. de densitat, recobert exteriorment per una resistent làmina d'alumini
reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclouen p.p. d'accessoris (abraçadores, cinta
adhesiva, cèrcols...) de muntatge.

BA00FL09

ML

TUB DEC FLEXAL ISODEC DE 254 mm.

BA98AC02

PP

ACCESSORIS.
Altres conceptes

P-10

P-11

P-12

EA00HGP2

EA00HGP7

EA03CL06

ML

ML

M2

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, forrat
interiorment amb aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL G1 de 25 mm de gruix format per
manta de mineral ARENA amb revestiment en una de les cares amb teixit NETO de vidre
reforçat de color negre de gran resistència mecànica. Reacció al foc A2-s1 d0. S'inclouen p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.
Altres conceptes
Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, forrat
interiorment amb aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL G1 de 25 mm de gruix format per
manta de mineral ARENA amb revestiment en una de les cares amb teixit NETO de vidre
reforçat de color negre de gran resistència mecànica. Reacció al foc A2-s1 d0. S'inclouen p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.
Altres conceptes
Subm. i col. de conducte de llana de vidre ISOVER CLIMAVER NETO, o equivalent, amb
revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre + kraft) i interior amb teixit
NETO (teixit de vidre acústic d'alta resistència mecánica). Reacció al foc A2-s1 d0. Inclou p.p.
de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces,
accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6, remats amb folrat de les
juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a les juntes interiors de les
parets dels conductes segellat amb silicona.

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO
Altres conceptes

P-13

EA15FZ040

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P, construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions
no vistes tant conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2 bateries
d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de xarxes de
districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs,
dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

5,86095

€

0,66237
4,75668

€
€

23,45

€

10,30686

€

1,24445
11,89869

€
€

25,62

€

25,62000

€

36,80

€

36,80000

€

47,05

€

1,00359

€

11,55130
34,49511

€
€

736,81

€
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3

condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant de manera contínua el cabal d’aire a la
càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics,
connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan
coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de
les següents característiques:
- Posició: FC-05
- Model: FCZSI 301 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 377 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 45,6 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 49,3
dB(A)
- Punt de treball: 8,2 V
- Potencia absorbida: 29 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 2.191 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1.436 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 222 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 32,7 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 1.930 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 112 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 3,9 kPa
- Potència màx. motor: 97 W
- Intensitat màx. 0,45 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 793 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 15,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa
galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre
adicional per a canvi una vegada posada en funcionament la instal·lació, safata de
condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
BA15FZA0

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC8

6,70398

€

BA99AELE

PP

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

2,00718

€

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

23,10260

€

BA08VA01

ML

VARILLA M-8.

6,74408

€

BA09ST01

UN

SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

23,56424

€

BA11SU01

ML

JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

12,32400

€

BA15FZ04

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 301 P 4 TUBS

401,77662

€

BA99ADES

PP

ACCESSORIS DE DESGUAS.

1,50539

€

BAMARE01

UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

38,13637

€

BA99AHID

PP

ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

3,36203

€

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

10,03590

€

BAMAPF01

UN

PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

55,19737

€

BA15G401

UN

FILTRE G4 DE RECANVI

16,74990

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Pàg.:

4

Altres conceptes

135,60034

€

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no
vistes tant conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2 bateries
d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de xarxes de
districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs,
dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant de manera contínua el cabal d’aire a la
càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics,
connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan
coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de
les següents característiques:
- Posició: FC-01
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 491 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 43,7 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 46,6
dB(A)
- Punt de treball: 7,4 V
- Potencia absorbida: 39,3 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 3.465 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.283 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 351 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,5 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 3.107 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 181 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 1,9 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa
galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre
adicional per a canvi una vegada posada en funcionament la instal·lació, safata de
condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.

906,04

€

BA99ADES

PP

ACCESSORIS DE DESGUAS.

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

BA08VA01

ML

VARILLA M-8.

BA09ST01

UN

BA11SU01

Data: 27/07/21

1,50539

€

23,10260

€

6,74408

€

SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

23,56424

€

ML

JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

12,32400

€

BA15FZ06

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 901 P 4 TUBS

569,91783

€

BA15G401

UN

FILTRE G4 DE RECANVI

16,74990

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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BA99AELE

PP

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

2,00718

€

BA99AHID

PP

ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

3,36203

€

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

10,03590

€

BAMAPF01

UN

PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

55,19737

€

BAMARE01

UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

38,13637

€

BA15FZA1

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC9

7,78783
135,60528

€
€

906,04

€

Altres conceptes
P-15

Pàg.:

EA15FZ060

BA11SU01

UN

ML

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no
vistes tant conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2 bateries
d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de xarxes de
districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs,
dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant de manera contínua el cabal d’aire a la
càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics,
connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan
coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de
les següents característiques:
- Posició: FC-02
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 616 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 48,0 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 51,1
dB(A)
- Punt de treball: 7,8 V
- Potencia absorbida: 49,8 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 4.253 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.769 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 430 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 3.736 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 217 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 2,7 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa
galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre
adicional per a canvi una vegada posada en funcionament la instal·lació, safata de
condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

12,32400

€
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BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

23,10260

€

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

10,03590

€

BAMARE01

UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

38,13637

€

BA08VA01

ML

VARILLA M-8.

6,74408

€

BA09ST01

UN

SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

23,56424

€

BA15FZA1

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC9

7,78783

€

BA15G401

UN

FILTRE G4 DE RECANVI

16,74990

€

BA99AHID

PP

ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

3,36203

€

BA99ADES

PP

ACCESSORIS DE DESGUAS.

1,50539

€

BAMAPF01

UN

PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

55,19737

€

BA99AELE

PP

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

2,00718

€

BA15FZ06

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 901 P 4 TUBS
Altres conceptes

P-16

Pàg.:

EA15FZ060

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P, construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions
no vistes tant conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2 bateries
d’intercanvi tèrmic preparades per treballar amb salts tèrmics específics de xarxes de
districte, millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs,
dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant de manera contínua el cabal d’aire a la
càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics,
connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan
coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de
les següents característiques:
- Posició: FC-04
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 828 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 54,0 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 58,0
dB(A)
- Punt de treball: 8,6 V
- Potencia absorbida: 72,5 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 5.427 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 3.500 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 549 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 12,2 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 4.728 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 275 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 4,1 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

569,91783
135,60528

€
€

906,04

€
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galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre
adicional per a canvi una vegada posada en funcionament la instal·lació, safata de
condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
BA15FZA1

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC9

7,78783

€

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

23,10260

€

BA08VA01

ML

VARILLA M-8.

6,74408

€

BA09ST01

UN

SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

23,56424

€

BA15FZ06

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 901 P 4 TUBS

569,91783

€

BA15G401

UN

FILTRE G4 DE RECANVI

16,74990

€

BA11SU01

ML

JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

12,32400

€

BA99AELE

PP

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

2,00718

€

BA99AHID

PP

ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

3,36203

€

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

10,03590

€

BAMAPF01

UN

PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

55,19737

€

BAMARE01

UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

38,13637

€

BA99ADES

PP

ACCESSORIS DE DESGUAS.

1,50539
135,60528

€
€

28,48

€

Altres conceptes
P-17

EA34DK03

UN

Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod. DKG-125, o equivalent. S'
inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

BA34DK03

UN

COMP. REG. SCHAKO DKG-125
Altres conceptes

P-18

EA34DK07

UN

Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod. DKG-200. S' inclou p.p. de
material auxiliar de muntatge.

BA34DK07

UN

COMP. REG. SCHAKO DKG-200

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-19

EACOF417

UN

Subm. i col. de connexió a l'circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 2
vies. Formada per:
2 Vàlvules de bola DN-20.
2 Vàlvules de bola DN-15.
1 Filtre colador DN-20.
1 Filtre colador DN-15.
2 Maniguets antivibratoris DN-20.
2 Maniguets antivibratoris DN-15.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15.
2 Purgadors d'aire.
2 Punts de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i
connexió a desguàs més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge
i regulació de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F.

1,00359

€

9,63445
17,84196

€
€

38,42

€

19,56998

€

1,00359
17,84643

€
€

692,82

€

205,06323
487,75677

€
€

Nota: Els actuadors de les vàlvules estan definits en el capítol de control BMS.
BACOF417M

UN

CONNEXIO FAN-COIL 4 TUBS 2 VIES DN-20 / DN-15 + AILLAMENT
Altres conceptes

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-20

Data: 27/07/21

EACOF2060 UN

Subm. i col. de connexió al circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 2 tubs amb vàlvula de 2
vies. Formada per:
2 Vàlvules de bola DN-15.
1 Vàlvula de seient DN-15.
1 Filtre colador DN-15.
2 Maniguets antivibratoris de DN-15.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15.
1 Purgador d'aire.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i
connexió a desguàs més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge
i regulació de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F.

BACOF20600

CONNEXIO FAN-COIL 2 TUBS 2 VIES DN-15+AILLAMENT

UN

Altres conceptes
P-21

EACOF416

UN

Subm. i col. de connexió a l'circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 2
vies. Formada per:
4 Vàlvules de bola DN-15.
2 Filtres coladors DN-15.
4 Maniguets antivibratoris DN-15.
2 Vàlvules d'equilibrat T.A. STAD15.
2 Purgadors d'aire.
2 Punts de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i
connexió a desguàs més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge
i regulació de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F.

Pàg.:

8

322,77

€

91,98893
230,78107

€
€

582,67

€

166,30465
416,36535

€
€

391,25

€

391,25000

€

503,10

€

503,10000

€

163,95

€

Nota: Els actuadors de les vàlvules estan definits en el capítol de control BMS.
BACOF416M0 UN

CONNEXIO FAN-COIL 4 TUBS 2 VIES DN-15 / DN-15+AILLAMENT
Altres conceptes

P-22

P-23

P-24

EALBCEST

EALBCONT

EALBDINC

PA

PA

PA

AJUDES DE CABLEJAT ESTRUCTURAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en tabics.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
Sense descomposició
AJUDES DE CONTROL:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
Sense descomposició
AJUDES DE DETECCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
Sense descomposició
P-25

EALBEINC

PA

AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica
per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a
HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.
Sense descomposició

P-26

EALBELEC

PA

AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de Transformació,
bancades i suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a
HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.
Sense descomposició

P-27

EALBFONT

PA

AJUDES DE FONTANERIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica
per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Pàg.:
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163,95000

€

206,89

€

206,89000

€

1.213,55

€

1.213,55000

€

60,21

€
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Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
Sense descomposició

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-28

P-29

EALBSANE

EATA6XBZ

PA

u

AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament
acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat segons diàmetres de les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
Sense descomposició
Subministrament i muntatge de muntant vertical i tapeta de fusta de 60x60x2620mm de
secció amb galze per vidre o encaix de porta en continuitat amb els existents.

Pàg.:

10

60,21000

€

60,21

€

60,21000

€

189,26

€

4,63620
184,62380

€
€

3.982,08

€

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment muntat segons les especificacions de la DT.
BAZ5-0ZGE

m

Llistó de fusta de pi, de 30x30 mm de secció amb galze per a vidre
Altres conceptes

P-30

EATA6XEZ

u

Frontal de portes i parts cegues tipus P08-P09 per encaixar dintre de subestructura de
mampares existents o replicada. Subministrament i col·locació de frontal de fusta i vidre amb
fulles batents. Part cega formada per subestructura de fusta de pi, 40x100mm/40x50mm, i
aïllament amb plaques d'aglomerat de suro de 40mm i tauler contraxapat de 11mm. Les
portes d'una fulla batent amb la mateixa estructura i 60mm de gruix amb galze. Acabat
envernissat natural.
Inclou tirador de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre, clau
mestrejada, quatre perns de suport, perfils de goma d'estanqueitat, aplomat del bastiment,
ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

1,05822

€

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

433,55023

€

BAQDD28Z

u

Fulla batent per a porta interior, de xapat de fusta de pi, de 60 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 94 cm d'amplària i de 250 cm d'alçària

983,51672

€

BAZGU00Z

u

Pany de seguretat per encastar

562,00956

€

B7C51400

m2

Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i
amb cantell recte

20,59363

€

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà
Altres conceptes

P-31

EATA6XJZ

u

Mampara tipus F2. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla
batent + fixe. Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature,
mecanitzada de mides variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o
equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de
pi tractada amb autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

53,51136
1.927,84028

€
€

19.719,51

€

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/07/21

Pàg.:

11

mampara, amb galze i perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport,
aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

P-32

BAZGU00Z

u

Pany de seguretat per encastar

1.686,02868

€

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

15,20436

€

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

9.483,91133

€

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

160,53408

€

PC1H-5CWV

m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Altres conceptes

3.538,73205

€

EATA6XKZ

u

Mampara tipus F4. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla
batent + fixe. Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature,
mecanitzada de mides variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o
equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de
pi tractada amb autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la
mampara, amb galze i perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport,
aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.

4.835,09950

€

5.975,57

€

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

P-33

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

BATA66X1

m2

PC1H-5CWV

m2

EATA6XLZ

u

15,20436

€

Tancament fusta-vidre

2.810,85067

€

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Altres conceptes

1.048,81278

€

Mampara tipus F4. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla
batent + fixe. Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature,
mecanitzada de mides variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o
equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de
pi tractada amb autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la
mampara, amb galze i perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport,
aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

2.100,70219

€

3.629,65

€
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P-34

Data: 27/07/21

Pàg.:

12

BAZGU00Z

u

Pany de seguretat per encastar

281,00478

€

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

15,20436

€

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

1.703,49112

€

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

26,75568

€

PC1H-5CWV

m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Altres conceptes

635,62368

€

EATA6XMZ

u

Muntatge de mòdul reaprofitat format per: vidre laminar, travessers horitzontals superior i
inferiors de fusta de 60x60mm de secció, tapeta i ribet de fusta.
S'inclou un 50% de travessers nous per si no es pot reaprofitar el total del material reservat.

967,57038

€

310,03

€

4,63620
305,39380

€
€

17.630,67

€

Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les especificacions de la
DT.
BAZ5-0ZGE

m

Llistó de fusta de pi, de 30x30 mm de secció amb galze per a vidre
Altres conceptes

P-35

EATA6XNZ

u

Mampara tipus F2. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla
batent + fixe. Formada per subestructura de fusta de pi amb tractamentamb envernissat
efecte nature, mecanitzada de mides variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o
equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per estructura de fusta de
pi tractada amb autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la
mampara, amb galze i perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport,
aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

PC1H-5CWV

m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

3.168,00774

€

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

160,53408

€

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

8.490,35871

€

BAZGU00Z

u

Pany de seguretat per encastar

1.686,02868

€

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

15,20436
4.110,53643

€
€

138,47

€

138,47000

€

1.967,32

€

Altres conceptes
P-36

EATA6XOZ

u

Muntatge de muntant vertical i tapeta de fusta reaprofitats de 60x60x2620mm de secció amb
galze per vidre o encaix de porta.

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment muntat segons les especificacions de la DT.
Altres conceptes
P-37

EATA6XPZ

u

Frontal de portes i parts cegues tipus P06 i P07 per encaixar dintre de subestructura de
mampares existents o replicada. Subministrament i col·locació de frontal de fusta i vidre amb
fulles batents. Part cega formada per subestructura de fusta de pi, 40x100mm, i aïllament
amb plaques d'aglomerat de suro de 40mm i tauler contraxapat de 11mm. Les portes d'una
fulla batent amb la mateixa estructura i 60mm de gruix amb galze. Acabat envernissat natural.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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13

234,83971

€

1,05822

€

11,15488

€

281,00478

€

26,75568

€

491,75836

€

Inclou tirador de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre, clau
mestrejada, quatre perns de suport, perfils de goma d'estanqueitat, aplomat del bastiment,
ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

P-38

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

B7C51400

m2

Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i
amb cantell recte

BAZGU00Z

u

Pany de seguretat per encastar

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

BAQDD28Z

u

Fulla batent per a porta interior, de xapat de fusta de pi, de 60 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 94 cm d'amplària i de 250 cm d'alçària
Altres conceptes

EATA6XSZ

m2

Subministrament i col·locació d'envà lleuger de fusta i vidre. Format per subestructura de
fusta de pi de 60x60mm amb tractament amb autoclau, acabat envernissat natural i vidre
laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent amb aplicació de vinil adhesiu
translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF, en continuitat amb els
envans existents.

920,74837

€

347,50

€

Inclou galzes per vidres.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

P-39

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

EC151D01

m2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de
considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
Altres conceptes

EATA6XUZ

u

Mampara tipus F3. Subministrament i col·locació de mampara de fusta fusta i vidre amb fulla
batent + fixe. Formada per subestructura de fusta de pi amb envernissat efecte nature,
mecanitzada de mides variables segons plànol de detall.
Part fixe transparent formada per vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o
equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF.
La porta d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formada per estructura de fusta de pi
tractada amb autoclau demides variables segons plànol de detall, del mateix gruix que la
mampara, amb galze i perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i quatre perns de suport,
aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

15,20436

€

180,64593

€

76,20533

€

75,44438

€

3.024,67

€
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P-40

Data: 27/07/21

u

Pany de seguretat per encastar

281,00478

€

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

1,05822

€

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

1.463,23203

€

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

26,75568

€

PC1H-5CWV

m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Altres conceptes

545,97580

€

EE01H703

ML

ML

706,64349

€

0,59

€

0,11040
0,47960

€
€

0,67

€

0,19068
0,47932

€
€

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x2'5 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

1,96

€

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V.
Altres conceptes

0,77278
1,18722

€
€

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x4 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

2,59

€

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V.
Altres conceptes

1,16417
1,42583

€
€

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x16 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

8,45

€

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V.
Altres conceptes

6,31258
2,13742

€
€

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x25 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

11,85

€

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V.
Altres conceptes

9,70471
2,14529

€
€

Subm. i col. de cable de Cu 750 V tipus H07Z1-K (AS) de 1'5 mm2. Classe CPR
Cca-s1a,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caigua de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
C. CU 750 V H07Z1-K (AS) 1'5 mm2.
Altres conceptes

EE01H704

BE01H704

ML

ML

Subm. i col. de cable de Cu 750 V tipus H07Z1-K (AS) de 2'5 mm2. Classe CPR
Cca-s1a,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caigua de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.
C. CU 750 V H07Z1-K (AS) 2'5 mm2.
Altres conceptes

P-42

EE01HA22

BE01HA22

P-43

EE01HA23

BE01HA23

P-44

EE01HA40

BE01HA40

P-45

14

BAZGU00Z

BE01H703

P-41

Pàg.:

EE01HA41

BE01HA41

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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EE01HA43

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

BE01HA43

P-47

EE02IZ01

ML

ML

UN

Data: 27/07/21

22,57

€

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V.
Altres conceptes

20,19220
2,37780

€
€

Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie IZAR mod. N30, o equivalent.
Característiques:
No permanent.
Altura de col·locació: de 2'2 a 5 m.
Autonomia: 1 h.
Lúmens: 200.
Bombeta d'emergència: MHBled
Grau de protecció: IP20, IK04.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

74,51

€

BEAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

BE02IZ01

UN

El conjunt óptic d'Evacuació no suposa cap cost sobre la lluminària.

EE03CO02

BE03CO02

ML

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 20
mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N.
Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra
danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
TUB COARRUGAT DE 20 mm.
Altres conceptes

P-49

EE03CO03

BE03CO03

ML

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 25
mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N.
Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra
danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
TUB COARRUGAT DE 25 mm.
Altres conceptes

P-50

EE03CO08

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior
16 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320
N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

BE99GR01

PP

Grapa de dos potes amb tirafons.

BE03CO08

ML

TUB REFLEX DE 16 mm.
Altres conceptes

P-51

EE03CO09

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior
20 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320
N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

BE99GR01

PP

Grapa de dos potes amb tirafons.

BE03CO09

ML

TUB REFLEX DE 20 mm.
Altres conceptes

P-52

EE03CO10

BE03CO10

ML

ML

15

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x50 mm2. Classe CPR
Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió de calor (UNE-EN 50399). No
propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i
UNE-EN 61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

Altres conceptes
P-48

Pàg.:

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior
25 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320
N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.
TUB REFLEX DE 25 mm.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,00359

€

61,61029
11,89612

€
€

2,07

€

0,17061
1,89939

€
€

2,63

€

0,25089
2,37911

€
€

2,25

€

0,03011

€

0,32115
1,89874

€
€

2,27

€

0,03011

€

0,34122
1,89867

€
€

2,89

€

0,45161

€
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BE99GR01

PP

Data: 27/07/21

Grapa de dos potes amb tirafons.
Altres conceptes

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-53

EE03GR03

ML

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 25 mm. de diàmetre color RAL 7035, roscat als seus
extrems, resistència a la compresió 1250 N, resistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p.
d'accessoris i grapes.

€

€

BE03GR03

ML

TUB GRISDUR ROSCAT 25 mm.

0,93335

€

BE99AC01

PP

ACCESSORIS I ANCORATGES.

0,17061
5,11562

€
€

12,45

€

4,35557
8,09443

€
€

12,60

€

EE04HP00

UN

UN

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MUREVA BOX, o
equivalent, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb cons passacables.
Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar de muntatge.
CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

EE062702

UN

Subm. i col. de commutador SIMON sèrie 27, o equivalent, de 45x45 mm, color blanc.
S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça
intermitja i material auxiliar de muntatge.

BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

0,31111

€

BE062723

UN

PLACA SIMON-27 27601-65

1,80645

€

BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

0,37133

€

BE062702

UN

COMMUTADOR SIMON-27 27201-65.

2,97062
7,14049

€
€

12,84

€

EE062710

UN

Subm. i col. de base d'endoll SIMON sèrie 27, o equivalent, de 45x45 mm, color blanc, amb
T.T. lateral schuko. S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons
arquitectura, placa, peça intermitja i material auxiliar de muntatge.

BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

0,31111

€

BE062723

UN

PLACA SIMON-27 27601-65

1,80645

€

BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

0,37133

€

BE062710

UN

BASE ENDOLL SIMON-27 27432-65

3,21147
7,13964

€
€

17,39

€

Altres conceptes
EE062744

UN

Subm. i col. d'interruptor unipolar, amb pilot incorporat, SIMON sèrie 27, o equivalent, de
45x45 mm, color blanc. S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons
arquitectura, placa, peça intermèdia i material auxiliar de muntatge.

BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

0,31111

€

BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

0,37133

€

BE062744

UN

INTERRUPTOR SIMON-27 27102-65. PILOT.

7,75773

€

BE062723

UN

PLACA SIMON-27 27601-65

1,80645
7,14338

€
€

14,96

€

Altres conceptes
P-58

6,34

0,12042

Altres conceptes

P-57

€
€

Grapa de dos potes amb tirafons.

Altres conceptes

P-56

0,06021
2,37818

PP

BE04HP00

P-55

16

BE99GR01

Altres conceptes
P-54

Pàg.:

EE062768

UN

Subm. i col. de placa per a 1 connector RJ-45 SIMON sèrie 27, color blanc. S'inclou caixa
d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça intermitja i
material auxiliar de muntatge.

BE062768

UN

PLACA SIMON-27 27087-32 PER A 1 CONNECTOR RJ45.

4,16489

€

BE062758

UN

PLACA SIMON-27 27614-31.

2,97062

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

Data: 27/07/21

Altres conceptes

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-59

0,37133
7,14205

€
€

23,30

€

UN

PLACA SIMON-27 27601-65

3,61290

€

BE062710

UN

BASE ENDOLL SIMON-27 27432-65

6,42294

€

BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

0,62222

€

BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

0,74266
11,89928

€
€

60,25

€

EE2772X3

UN

Subm. i col. de downlight encastat SIMON 725 NW ref. 72524030-884 COMFORT, o
equivalent. Font de llum de 22W, 4000 ºK, 2300 lúmens. IP44. Diàmetre de 230 mm i 65 mm.
de fons. S'inclou mecanització en fals sostre i material auxiliar de muntatge.

BERELU0E

UN

ECORAEE DE LLUMINARIES LED DE 750 GR a 5 KG.

0,50179

€

BEAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

2,75987

€

BE277203

UN

LL. SIMON 725 72524030-884 COMFORT

39,13994
17,84840

€
€

16,74

€

EE62R310

ML

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO, o equivalent, de 60x200 mm.
Acabat bicromatat classe 5. Fabricada segons IEC 61357. S'inclou cable de coure nu de
35mm, p.p. d'accessoris i suports.

BE62R310

ML

SAFATA PEMSA REJIBAND 60x200 BYCRO C5 60222200

7,14556

€

BE01CT02

ML

CABLE DE COURE NU DE 35 mm2.

0,76274

€

BEPER35

PP

ACCESSORIS I SUPORTS PER A SAFATES.

2,77492
6,05678

€
€

17,47

€

EE62R31Z

ML

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO de 60x300 mm. Acabat
bicromatat classe 5. Fabricada segons IEC 61357. S'inclou cable de coure un de 35mm2, p.p.
d'accessoris i suports.

BEPER35

PP

ACCESSORIS I SUPORTS PER A SAFATES.

2,77492

€

BE62R31Z

ML

SAFATA PEMSA REJIBAND 60x300 BYCRO C5 60222200

7,87817

€

BE01CT02

ML

CABLE DE COURE NU DE 35 mm2.

0,76274
6,05417

€
€

Subministrament i col·locació de quadre de comptatge tipus TMF10 d'una potència de 69
kW., trifàsic, format per:
7 Caixes de doble aïllament SCHNEIDER ELECTRIC sistema 27.
Fusibles tipus NH 1 de 200 A.
ICP M SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT NSX160F 4P. regulat a 100 A., amb relé
diferencial, bobina i toroidal.
1 Comptador electrònic d'energia elèctrica multifunció.
Transformadors 100/5.
1 Mòdem amb 1 sortida RS232, 1 sortida RS485 i 1 sortida RJ11.
S'inclou petit material i ma d'obra de muntatge del conjunt.

3.783,45

€

Altres conceptes
P-63

€

BE062723

Altres conceptes
P-62

0,31111

Subm. i col. de base d'endoll doble SIMON sèrie 27, o equivalent, color blanc, amb T.T.
lateral schuko. S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons
arquitectura, placa, peça intermitja i material auxiliar de muntatge.

Altres conceptes
P-61

17

EE06271000 UN

Altres conceptes
P-60

Pàg.:

EECUTM09

UN

BE54MG01

UN

TOROIDAL SCHNEIDER ELECTRIC A TA 30 mm. 50437

68,45477

€

BE09SF02

UN

Fusible SIEMENS NH1 de 160 A 250 A.

49,85829

€

BE09SB03

UN

Base portafusible SIEMENS NH unipolar ref. 3NH5110 de 250 A.

6,58355

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/07/21

BE09PL32

ML

Pletina de Coure de 12x5 mm.

4,48728

€

BE09PL33

ML

Pletina de coure de 20x5 mm2.

22,41669

€

BE08SI01

UN

COMPTADOR SIEMENS ZD405-BT32S1-1.

1.505,38273

€

BE08SI02

UN

MODEM SIEMENS ES2:MULTICOM-RTC-1.

331,18420

€

BEMN0134

UN

M.G. COMPACT NSX160F TM100D 4P. 36 kA. LV430652.

609,12801

€

BE09SS03

UN

BARRETA SECCIONADORA SIEMENS NH1

34,33276

€

BE54MG10

UN

RELE DIF. SCHNEIDER ELECTRIC VIGIREX RH10 0'03 A. INSTANTANEO 220/240 56130.

171,59356

€

BE08VERI

UN

Verificació comptador

36,18940

€

BE04HM21

UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPLS2736.

52,58804

€

BE01CU01

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RV-K GENERAL CABLE ENERGY RV-K

1,44516

€

BE57MG04

UN

TRANSFORMADOR D'INTENSITAT SCHNEIDER ELECTRIC X/5 100/5 METSECT5CC010

33,53991

€

BE04HM02

UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPLS1827

78,72148

€

BE09SP03

UN

Placa separadora per fusibles

8,47032

€

BE04HM38

UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA 27 NSYPLS2754AG

97,24773

€

BE04HM53

UN

CAJA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPLS3636

132,93534

€

BE04HM61

UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPLS3654

101,49290

€

BE04HM06

UN

PLACA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPMB1827.

8,32978

€

BE04HM52

UN

PLACA SCHNEIDER ELECTRIC 27 P1T-27E.

9,03229

€

BE04HM59

UN

PLACA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPMB3636.

11,37066

€

BE01CU02

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RV-K GENERAL CABLE ENERGY RV-K

5,41932
379,57118

€
€

24,95

€

EF00PB02

ML

Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 40 mm segons norma UNE-EN
1329-1, Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris, suports, registres i ventilacions
terminals.

BFPER32

PP

ACCESSORIS, SUPORTS I COLA.

BF00PB02

ML

CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 DN-40.

EF01N004

ML

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/4´´, pintat amb una capa
d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accessoris i suports.

0,57807

€

1,76631
22,60562

€
€

37,19

€

BF01N004

ML

T. ACER NEGRE DIN 2440 1 1/4´´.

5,19859

€

BFPER25

PP

PINTURA PER A CANONADES

1,30466

€

BFPER68

PP

ACCESSORIS I SOPORTS

3,54869
27,13806

€
€

38,71

€

EF01N005

ML

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/2´´, pintat amb una capa
d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accessoris i suports.

BF01N005

ML

T. ACER NEGRE DIN 2440 1 1/2´´.

5,97135

€

BFPER68

PP

ACCESSORIS I SOPORTS

4,09464

€

BFPER25

PP

PINTURA PER A CANONADES

1,50538
27,13863

€
€

12,00

€

Altres conceptes
P-67

€

Base portafusible tripolar de SIEMENS

Altres conceptes
P-66

23,67465

UN

Altres conceptes
P-65

18

BE09SB15

Altres conceptes
P-64

Pàg.:

EF37F101F

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref.
10208, o equivalent, de 20x1.9 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78,
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Data: 27/07/21

DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou
aïllament ARMAFLEX mod. XG 09x020, amb p.p. d'adhesiu.
Altres conceptes

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-68

P-69

EF37F301F

EH61R2ZZ

ML

u

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM BLUE PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF
ref. 2070708, o equivalent, de 20x2.8 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra
(FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p.
d'accessorios i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-006+AF-4-040, amb p.p.
d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.
Altres conceptes
Reubicació de llum d'emergència existent. Totalment en funcionament.

Pàg.:

19

12,00000

€

37,21

€

37,21000

€

27,53

€

27,53000

€

2,32

€

1,36488
0,95512

€
€

41,08

€

S'inclou:
- Desinstal·lació, reserva i posterior instal·lació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
Altres conceptes
P-70

EI01DT0100 ML

Subm. i col. de cable mànega vermell / negre de 2x (2x1.5) mm 2. Trenat i apantallat, de molt
baixa capacitat, lliure d'halògens. Disposa de certificat CPR A 50575. S'inclou p.p. de material
auxiliar de muntatge.

BI01DT0100

CABLE 2(2x1'5) mm2

ML

Altres conceptes
P-71

EI06KI03

UN

Subm. i col. de detector de fum òptic analògic algorítmic KILSEN mod. KL731A, o equivalent.
Microprocessador i direccionament digital de baix perfil. Càmara òptica extraïble i
reemplaçable. Compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa
davant interferències electromagnètiques. Doble led indicador amb visió total i sortida per a
pilot remot. Sistema anti robatori del capçal. Micro reixa de protecció per a ambients bruts i
contactes d'acer inoxidable. Material ABS color blanc. Certificats CE i CPR (EN54 parte 7).
S'inclou base KZ705 i material auxiliar de muntatge.

BI06KIA0

UN

BASE DETECTOR KILSEN KZ705

2,80001

€

BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

0,75269

€

BI06KI03

UN

DETECTOR ANALOGIC OPTIC KILSEN KL731A

25,63166
11,89564

€
€

26,97

€

15,07390
11,89610

€
€

82,37

€

Altres conceptes
P-72

EI12PO01
BI12PO01

UN
UN

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC, amb
suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'2 m sobre el sòl.
KOMTES E-6P FUTURA T000058P de 27A-183B. Inclou suport de pared.
Altres conceptes

P-73

EI12PO0100 UN

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC. S'inclou
suport de peu.

BI12PO01

UN

KOMTES E-6P FUTURA T000058P de 27A-183B. Inclou suport de pared.

BPAEI1200

UN

SUPORT DE PEU EXTINTOR
Altres conceptes

P-74

EI27RETO

PA

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalització de sistemes
contra-incendis homologats segons normes UNE 23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988.
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

15,07390

€

55,39808
11,89802

€
€

12,97

€

BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

0,50180

€

BI27RETO

PP

Rètols indicatius per les sortides d'emergències i senyalització d'equip d'incendis homologats
segons normes UNE 23.003.
Altres conceptes

6,52334

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

5,94486

€
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P-75

P-76

EJ18L1BH

u

P-78

P-79

P-80

P-81

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat
mat, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

BJ18L1BH

u

EJ288121

u

BJ288121

P-77

Data: 27/07/21

EKVACE01

EKVACE02

ELEGCLIM

ELEGELEC

u

UN

UN

PA

PA

EPROTPAS UN

EQ544DLZ

u

83,77

20

€

0,35452

€

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat
mat, preu mitjà, per a encastar
Altres conceptes

74,45623

€

8,95925

€

Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc
giratori de tub, amb entrada de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

70,64

€

Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb entrada de 1/2´´
Altres conceptes

57,33501

Certificació de punt de xarxa en categoria 6A d'acord amb estàndar ISO/IEC 11801, entregat
al 100% de las mesures efectuades i fins i tot la garantia extesa del fabricant per 25 anys.
Sense descomposició
Certificació d'enllaç en fibra òptica d'acord amb estàndar ISO/IEC 14763-3, entregat al 100%
de las mesures efectuades i fins i tot la garantia extesa del fabricant per 25 anys.
Sense descomposició
Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra, pagament per part de
l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col.legi d'Enginyers, taxes a entitats de control
pertinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.
Sense descomposició
Legalització del projecte d'ELECTRICITAT, certificat final d'obra, pagament per part de
l'industrial adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega
d'una còpia del projecte a la propietat.
Sense descomposició
Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les
instal.lacions, que inclou:
Segellat de passos elèctrics.
Segellat de passos de canonades no inflamables.
Recobriment de conducte de xapa galvantizada.
Segellat perimetral de comportes tallafocs.
Segellat de passos de canonades inflamables.
Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.
Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i
segelladors elàstics.
Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.
Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el segellat de juntes de
dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics per
aconseguir RF-240.
NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord al que s'estableix en el projecte d'activitats.
Sense descomposició

P-82

Pàg.:

Taulell de cuina de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida de fòrmica color crema
o blanc, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'un sol full d'estratificat de
390x62x3 cm, amb formació de buit, tupè, embellidor i acabaments.

€

13,30499

€

3,51

€

3,51000

€

4,52

€

4,52000

€

1.605,74

€

1.605,74000

€

1.605,74

€

1.605,74000

€

1.608,19

€

1.608,19000

€

189,14

€

Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte.
BQ544D1Z

u

Taulell de cuina, de tauler aglomerat hidròfug, 62x3 cm, amb superfície revestida de fòrmica
color crema o blanc, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'un sol full
d'estratificat, inclús tupè, embellidor i acabaments.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

124,69387

€
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P-83

EQ7116BZ

u

u

Data: 27/07/21

Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com
a màxim.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Altres conceptes
Mobiliari complet en cuina compost per 3,9 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat
amb fronts de cuina amb recobriment polilaminat en les seves cares i caires acabat mat de
color blanc i nucli de tauler de fibres tipus MDF (tauler de DM per a utilització general en
ambient sec), i cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec), amb recobriment melamínic acabat mat amb
paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics
d'ABS; calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat mitja,
instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de tancament de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.

Pàg.:

21

30,36469

€

34,08144

€

821,57

€

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
BQ7116BG

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

619,75606

€

BQ7127A1

m

Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

42,66261
159,15133

€
€

Subm. i col. de cable de fibra òptica SYSTIMAX TeraSPEED MONOM LSZH 24 FIBRAS
Clase Dca, ref. 760019075, o equivalent. S'inclou material auxiliar de muntatge.

4,86

€

CABLE INTERIOR SYSTIMAX 760019075 TeraSPEED MONOM LSZH 24 FIBRAS Clase
Dca
Altres conceptes

2,96058

Altres conceptes
P-84

EXPACE01
BPACE011

P-85

EXPACE03

ML
ML

UN

1,89942

€

Subm. i col. de panell 24 port SYSTIMAX, o equivalent, RJ45 CAT6 GigaSPEED XL Evolve
iPatch Ready. S'inclou material auxiliar de muntatge.

358,54

€

340,19642

€

0,50180
17,84178

€
€

24,87

€

BPACE031

UN

PANELL 24 PORT SYSTIMAX RJ45 CAT6 GIGASPEED XL EVOLVE IPATCH READY, ref.
760152561

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-86

EXPACE04

UN

Subm. i col. de panell guia de cables SYSTIMAX, o equivalent. S' inclou material auxiliar de
muntatge.

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

BPACE041

UN

PASSAFILS SYSTIMAX 19´´ 1U, ref. 760038240
Altres conceptes

P-87

EXPACE08
BPACE081

UN
UN

Subm. i col. de mòdul SYSTIMAX Cat6 GIGASPEED XL BLANC, o equivalent. S'inclou
material auxiliar de muntatge.
MODUL SYSTIMAX Cat6 GIGASPEED XL BLANC, ref. 700206725
Altres conceptes

P-88

P-89

EXPACE09

EXPACE10
BPACE101

UN

UN
UN

€

Instal.lació de punts Wifi, proporcionats per la propietat. S'inclou material auxiliar de
muntatge. Amb proves de correcte funcionament.
Altres conceptes
Subm. i col. de Safata SYSTIMAX 19 ´´HD-SP 1U, ref. 760231506, o equivalent. Telescòpica,
Modular, per a 4 cassettes. S'inclou material auxiliar de muntatge.
SAFATA SYSTIMAX 19 ´´HD-SP 1U, REF. 760231506

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

0,50180

€

12,47461
11,89359

€
€

12,02

€

9,64449
2,37551

€
€

17,85

€

17,85000

€

165,47

€

161,65803

€
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EXPACE11
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BPACE111

P-91

EXPACE12
BPACE121

UN
UN

UN
UN

Data: 27/07/21

Pàg.:

22

Altres conceptes

3,81197

€

Subm. i col. de Mòdul SYSTIMAX 360G2, 24 LC (12 LC-Dúplex) TeraSPEED Amb Pigtails
OS1a, o equivalent. S'inclou material auxiliar de muntatge.

321,22

€

Mòdul SYSTIMAX 360G2, 24 LC (12 LC-Dúplex) TeraSPEED Amb Pigtails OS1a, ref.
760244929
Altres conceptes

314,08305
7,13695

€

Subm. i col. de fuetó SYSTIMAX, o equivalent, RJ45-RJ45 CAT6 GIGASPEED XL 7FT
LSZH, ref. CPC3392-03F007.

6,21

€

6,21222
-0,00222

€
€

Subm. i col. de cable SYSTIMAX, o equivalent, de 4 parells 3071 LSZH Cat6 GIGASPEED
XL Clase Dca. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1,45

€

CABLE 4 PARELLS 3071 LSZH CAT6 GIGASPEED XL Clase Dca, ref. 700216450
Altres conceptes

0,73264
0,71736

€
€

Subm. i col. de cable HDMI, per a transmissió de dades. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

1,17

€

0,69248
0,47752

€
€

1,66

€

0,94339
0,71661

€
€

90,40

€

90,40000

€

6.227,67

€

125,44875
6.102,22125

€
€

46,36

€

Inclou muntatge i adaptador per a muntatge en caixa.
Altres conceptes

P-92

EXPACE15
BPACE151

P-93

EXPACE16
BPACE161

ML
ML

ML
ML

CABLE HDMI
Altres conceptes

P-94

EXPACE17
BK07SC01

ML
ML

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure sense pantalla, cat-6a. Coberta exterior LSFROH.
Euroclasse Dca. S'inclou material auxiliar de muntatge.
CABLE 4P U/UTP CAT-6A 500 MHZ CPR LSFROH CLASE D
Altres conceptes

P-95

P-96

EXPACL01

EXPACL02

BIAUX

UN

PA

UN

Partida de desmuntatge de fan-coil existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexionat de la instal·lació hidràulica (tan circuit de fred com de calor).
- Desconnexionat de la instal·lació elèctrica.
- Desconnexionat de la xarxa de condensats.
- Desconnexionat de la instal·lació de gestió centralitzada.
- Desconnexionat del conducte d'impulsió.
- Desconnexionat del conducte d'aportació.
- Embalat i emmagatzematge en lloc adequat del material que es pugui reutilitzar.
Altres conceptes
Connexió a la instal·lació de hidraúlica de climatització existent a l’edifici (aigua freda). Inclou
buidat de la part de la instal·lació afectada, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar
de muntatge. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre
camió i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Inclou
regulació de totes les vàlvules d'equilibrat de la planta (també les existents), d'acord amb
càlculs de cabals i D.F.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al
funcionament de l'hospital i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de
manteniment.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-97

EXPACL03

BAAUX

UN

PP

Partida de desmuntatge i muntatge de difusor existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material que es torni a instal·lar.
- Trasllat del difusor a nova ubicació.
- Reposició del plènum
- Connexionat del plènum al conducte flexible.
S'inclou tot el material necessari pel correcte funcionament de la instal·lació.
MATERIAL AUXILIAR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

0,90323

€

€
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Data: 27/07/21

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO
Altres conceptes

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-98

EXPACL04

UN

Subm. i col. de reixa de retorn de lames horitzontals inclinades a 45º (58º) de la marca
INDUCTAIR. Mod. AR-11/1495*295/CLIP/RAL DF, o equivalent, fabricada en alumini lacat en
color RAL DF per a muntatges en geometria de placa de sostre desmuntable. S' Inclou
clipatge per a la subjecció de la unitat terminal a la perfileria del sostre i material auxiliar de
muntatge.

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

BPACL041

UN

R. INDUCTAIR AR-11/1495*295/CLIP/RAL DF
Altres conceptes

P-99

P-100

EXPACL05

EXPACL06

UN

UN

Partida de desmuntatge i emmagatzematge de difusor existent. S'inclouen els següents
treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material.
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie
FCZSI P, o equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no
vistes tant conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no vistes no
conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb una bateria
d’intercanvi tèrmic preparada per treballar amb salts tèrmics específics de xarxes de districte,
millorant les prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió mecànica dels tubs,
dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a
condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap
endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant de manera contínua el cabal d’aire a la
càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics,
connectat fins a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral del fan
coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de
les següents característiques:
- Posició: FC-07
- Model: FCZSI 900 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 491 m3/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 43,7 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 46,6
dB(A)
- Punt de treball: 7,4 V
- Potencia absorbida: 39,3 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 3.465 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.283 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 351 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,5 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 31,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn construït amb planxa
galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i tancament, portafiltre adicional, filtre
adicional per a canvi una vegada posada en funcionament la instal·lació, safata de
condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguàs de dimensions segons IT
1.3.4.2.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de muntatge.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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11,55130
33,90547

€
€

126,75

€

1,50539

€

89,55020
35,69441

€
€

33,90

€

33,90000

€

821,13

€
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Data: 27/07/21

PP

MATERIAL AUXILIAR

10,03590

€

BAMAPF01

UN

PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

55,19737

€

BA99AHID

PP

ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

3,36203

€

BA99AELE

PP

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

2,00718

€

BA99ADES

PP

ACCESSORIS DE DESGUAS.

1,50539

€

BPACL061

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 901 P 2 TUBS

502,83797

€

BA11SU01

ML

JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

12,32400

€

BA15FZA0

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC8

6,70398

€

BA09ST01

UN

SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

23,56424

€

BA08VA01

ML

VARILLA M-8.

6,74408

€

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

23,10260

€

BAMARE01

UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

38,13637
135,60889

€
€

1.019,53

€

25,08975
994,44025

€
€

136,58

€

EXPACL07

BAAUX

UN

PP

Reubicació dels termòstats existents, situats a dintre del cel ras. Caldrà reubicar-los als
envans on sigui possible, amb al finalitat de que siguin accessibles pels usuaris. La ubicació
definitiva vindrà definida per la Propietat i la D. F. Inclou cablejat i material auxiliar. Totalment
instal·lats i en funcionament.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-102

EXPACO01

UN

Subm. i col. de vàlvula 2 vies CONTROLLI VLX1+MCA230L, o equivalent, amb control de
cabal independent de la pressió per fan-coil. Rosca femella 1/2´´, PN16. Per un cabal màxim
de 375 l/h. Dpmax 600 kPa. Cos en llautò. Tensió de treball 220VCA. Retorn per molla. Inclòs
accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.

BUAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR.

BPACO011

UN

VALVULA 2 VIES CONTROLLI VLX1+MCA230L
Altres conceptes

P-103

EXPACO02

UN

Subm. i col. de vàlvula 2 vies CONTROLLI VLX2+MCA230L, o equivalent, amb control de
cabal independent de la pressió per fan-coil. Rosca femella 3/4´´, PN16. Per un cabal màxim
de 800 l/h. Dp 600 kPa. Cos en llautò. Tensió de treball 220Vca. Retorn per molla. Inclòs
accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.

BUAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR.

BPACO021

UN

VLX 2 + MCA230L
Altres conceptes

P-104

24

BAAUX

Altres conceptes
P-101

Pàg.:

EXPACO03

UN

Subm. i col. de controlador CONTROLLI mod. eZP, o equivalent, Bacnet lliurement
programable per regulació i control de unitats terminals. Alimentació 230 Vca +/-10%, 2,5
VA. Protecció amb
rearmament automátic. Comunicacions xarxa Bacnet MSTP
normalitzada, led indicador ok/fred/calor. Compost per display ambient LCD amb indicació de
temperatura, consigna i comandament de velocitats, i mòdul controlador muntat en caixa de
plàstic IP65. Incloent-hi esquemes eléctrics i documentació. Inclòs accessoris cablejat i
muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.

35,95863

€

58,55940
42,06197

€
€

144,85

€

35,95863

€

60,04470
48,84667

€
€

403,68

€

BUAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR.

35,95863

€

BPACO033

HO

POSADA EN FUNCIONAMENT IQ

87,41255

€

BPACO032

UN

CONTROLADOR eZP

215,14931

€

BPACO031

UN

QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE05P

37,11270
28,04681

€
€

Altres conceptes

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-105

EXPACO04

UN

Data: 27/07/21

Subm. i col. de quadre de comunicacions CONTROLLI mod. Ccontrol, o equivalent, Planta 3.
Bacnet/IP, amb unitat de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a
32 bits, capacitat de regulació i control autónoma. Inclou programació, esquemes eléctrics,
documentació, part proporcional d' armari elèctric mural IP55 amb proteccions, transformador
220/24Vca i bornes de connexió. Inclòs armari elèctric metàl.lic, accessoris cablejat i
muntatge.

BPACO043

PP

P.P. DE CABLEJAT

BPACO046

UN

BPACO045

P-108

1.988,48

€

€

MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN.
MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24

6,46312

€

UN

MÓDUL DE ENTRADA DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI..

0,90325

€

BPACO042

UN

CONTROLADOR ENTELIWEB eB-CON

881,92346

€

BPACO041

UN

QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE3

623,57469

€

BPACO033

HO

POSADA EN FUNCIONAMENT IQ

174,82510
85,03890

€
€

ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS
CONCEPTES (170521):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de connexionat i fulles
tècniques dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp així com del seu connexionat elèctric.
* Càrrega de programa als controladors i assignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un pla d' alarmes pel control automàtic i optimitzat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics al sistema SCADA.
* Creació d'usuaris, segons especificacions d'ús del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.

2.504,07

€

EXPACO05

UN

BPACO052

HO

PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA SISTEMA DE GESTION. MODELO:HTOP
MARCA: CONTROLLI.

525,80016

€

BPACO053

HO

PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE GESTIO. MODEL:HTOP MARCA:
CONTROLLI.

904,35392

€

BPACO051

HO

POSADA EN FUNCIONAMENT IQ
Altres conceptes

P-107

25

215,75148

Altres conceptes
P-106

Pàg.:

EXPACO06

ML

Subm. i col. de Bus Bacnet MS/TP instal.lat. Cable de 2 fils trenat i apantallat tipus Belden
9182, o similar. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.
Per a interconnectar els controladors e7P, des del Quadre de Comunicacions.

1.073,92028
-0,00436

€
€

2,64

€

BPACO062

PP

P.P. DE CABLEJAT

0,68736

€

BPACO061

ML

BUS UNITRON INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN
9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB
DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE
SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS UNITRON. MARCA:
CONTROLLI.
Altres conceptes

1,49534

€

EXPACO07

ML

Subm.i col. de cable FTP Cat 5 instal.lat. Cable de 8 fils trenat i apantallat. Inclòs accessoris,
cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament. Per commutar el Quadre de
Comunicacions al BMS existent a l'edifici.

0,45730

€

2,64

€

BPACO071

ML

CABLE FTP CAT 5

1,49534

€

BPACO062

PP

P.P. DE CABLEJAT

0,68736

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-109

EXPADE01

BIAUX

PA

UN

Data: 27/07/21

Pàg.:

26

Altres conceptes

0,45730

€

Connexionat a la instal·lació de detecció d'incendis existent a l'edifici. Inclou el desmuntatge,
acopi i trasllat a abocador homologat (taxes incloses) de material sobrant. S’hi inclou
enginyeria, programació, posada en marxa de la central existent per cada punt de detecció
d'incendis que es modifiqui o s'afegeixi a la instal.lació. S'hi inclouen dietes i desplaçaments.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al
funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de
manteniment.

5.789,31

€

225,80775
5.563,50225

€
€

36,45

€

0,75269
35,69731

€
€

36,45

€

0,75269
35,69731

€
€

36,45

€

0,75269
35,69731

€
€

244,07

€

18,06462
226,00538

€
€

8.667,03

€

MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-110

EXPADE02

BIAUX

UN

UN

Trasllat de sirena interior existent. S'inclou eliminació de cablejat i elements auxiliars,
apilament de material a recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris, suports i material
auxiliar de muntatge, en nova ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-111

EXPADE03

BIAUX

UN

UN

Trasllat de polsador existent. S'inclou eliminació de cablejat i elements auxiliars, apilament de
material a recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris, suports i material auxiliar de
muntatge, en nova ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material sobrant i
transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-112

EXPADE04

BIAUX

UN

UN

Trasllat de detector òptic existent. S'inclou eliminació de cablejat i elements auxiliars,
apilament de material a recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris, suports i material
auxiliar de muntatge, en nova ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-113

EXPAEL01

BEAUX

PA

PP

Reubicació de SAI existent. Inclou desconnexió de SAI, amb eliminació de cablejat i elements
auxiliars. Col.locació de SAI en nova ubicació, amb reposició de possible material malmès,
cablejat i material auxiliar de muntatge. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Es faran proves de
correcte funcionament.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-114

EXPAEL03

UN

Subm. i col. de QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-1), format per armari metàl·lic combinable
HAGER, o equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes
elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge.
NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

BEPER10

PP

MATERIAL AUXILIAR ELÈCTRIC.

BEPAEL031

UN

QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-1)

613,78438
Altres conceptes

P-115

EXPAEL04

UN

Subm. i col. de QUADRE ELÈCTRIC (SQ-P3-2), format per armari metàl·lic combinable
HAGER, o equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes
elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

€

6.137,87695
1.915,36867

€
€

3.372,97

€
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NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.
BEPAEL041

UN

QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-2)

BEPER10

PP

MATERIAL AUXILIAR ELÈCTRIC.

2.423,89703

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Altres conceptes
P-116

P-117

EXPAEL05

EXPAEL06

BEAUX

PA

PA

PP

Desinstal.lació de quadres elèctrics existents de la zona DAC i BCN Activa. Amb eliminació
dels seus components, cablejat i elements auxiliars. S'inclou apilament de tot el material a
eliminar o recol·locar en lloc indicat per la D.F, càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins abocador homologat, amb pagament de taxes.
Altres conceptes
Partida alçada a justificar de sanejament de la instal.lació elèctrica de la Zona DAC i BCN
Activa. inclou:
* Desmuntatge i desconnexió de lluminàries, normals i d'emergència. Fins i tot eliminació de
cablejat, llums i elements auxiliars.
* Sanejament d'instal·lacions elèctriques obsoletes, cablejat, tubs de protecció i caixes de
derivació.
* Desmuntatge de mecanismes elèctrics obsolets o fora de servei. Fins i tot eliminació de
cablejat i elements auxiliars.
* Eliminació de components de Quadres Elèctrics existents, obsolets o fora de servei. Fins i
tot eliminació de cablejat i elements auxiliars.
S'inclou apilament de tot el material a eliminar o recol·locar en lloc indicat per la D.F, càrrega
sobre camió o contenidor de material sobrant i transport fins abocador homologat, amb
pagament de taxes.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-118

EXPAEL07

BEAUX

PA

PP

Partida alçada a justificar d'adequació del Rack existent de la Zona DAC i BCN Activa. inclou:
* Desmuntatge i posterior muntatge de rack existent. Inclou eliminació de cablejat i elements
sobrants. Fins i tot cablejat i elements auxiliars de rack muntat a nova ubicació.
* Desmuntatge de mecanismes i punts RJ-45 existents. Inclou eliminació de cablejat i
elements sobrants.
* Sanejament d'instal·lacions de cablejat estructurat obsoletes o fora de servei. Amb
eliminació d'elements auxiliars sobrants
S'inclou apilament de tot el material a eliminar o recol·locar en lloc indicat per la D.F, càrrega
sobre camió o contenidor de material sobrant i transport fins abocador homologat, amb
pagament de taxes.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-119

EXPAEL08

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos mòduls (caixetí
5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

242,38657
706,68640

€
€

298,33

€

298,33000

€

899,46

€

63,22617
836,23383

€
€

296,30

€

25,08975
271,21025

€
€

66,40

€

BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS 51010102-030.

7,98857

€

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

8,62082

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

6,38282

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS 51020102-039.

6,71402
35,69018

€
€

82,76

€

Altres conceptes
P-120

€

EXPAEL09

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos mòduls (caixetí
5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

P-121

BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS 51020102-039.

6,71402

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,40862

€

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

17,14130

€

BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS 51010102-030.

7,98857

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141

€

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.
Altres conceptes

8,62082
35,69167

€
€

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA, o equivalent, de dos mòduls
(caixetí 5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

67,15

€

EXPAEL12

UN

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

8,62082

€

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,40862

€

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA 50010800-030 (1 MECANISME)

1,52546

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141

€

BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS 51020102-039.

6,71402

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS 51010102-030.

7,98857
35,69751

€
€

3.784,44

€

Altres conceptes
P-122

EXPAEL14

UN

Subm. i col. de QUADRE ELECTRIC (SQE-P3-1), format per armari metàl·lic combinable
HAGER, o equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes
elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge.
NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

BEPAEL141

UN

QUADRE ELECTRIC (SQE-P3-1)

BEPER10

PP

MATERIAL AUXILIAR ELÈCTRIC.

2.841,21923
Altres conceptes

P-123

EXPAEL16

UN

Subm. i col. de de detector de presència SHNEIDER ELECTRIC ref. MTN6303-0019, o
equivalent. Característiques:
Altura recomanada de muntatge. 2'8 m.
Número de canals: 6.
Angle de detecció horitzontal: 0...360º.
Sensibilitat a la llum ajustable.
S'inclou mecanització en fals sostre i material auxiliar de muntatge.

BBAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

BPAEL161

UN

DETECTOR PRESENCIA SCHNEIDER ELECTRIC MTN6303-0019

P-124

EXPAEL17

UN

284,12580
659,09497

€
€

155,23

€

2,60933
Altres conceptes

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar al paviment SIMON 500 CIMA 52050003-035, o
equivalent, de tres mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

€

€

140,72320
11,89747

€
€

126,64

€
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1 Base d'endoll schuko doble 500 de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.

P-125

BK16S502

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO VERMELLA 50000472-037.

8,62082

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141

€

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA 50010800-030 (1 MECANISME)

1,52546

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK14TE03

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 3 MODULS 52053103-035.

5,08819

€

BK14PV13

UN

CUBETA PLASTICA SIMON 500 CIMA 3 MODULS 52052103-035.

18,09470

€

BK14PV03

UN

Inclou marc portamecanismes.

37,63455

€

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

8,62082

€

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.
Altres conceptes

2,40862

€

EXPAEL1D

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres mòduls (caixetí
5102103-039 i marc-bastidor 51010103-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
2 Plaques de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.

40,45184

€

91,07

€

S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.
BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

8,62082

€

BK14TE03

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 3 MODULS 52053103-035.

5,08819

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,40862

€

BK16S502

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO VERMELLA 50000472-037.

8,62082

€

BK14PE23

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 3 MODULS 51010103-030.

10,03588

€

BK14PE03

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 3 MODULS 51020103-039.

8,46025

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

6,38282
40,44901

€
€

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref.
52050003-035, o equivalent, de tres mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm.
composició:
2 Bases de endoll doble schuko 500, de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.

126,64

€

2,40862

€

37,63455

€

5,08819

€

18,09470

€

Altres conceptes
P-126

EXPAEL1L

UN

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

BK14PV03

UN

Inclou marc portamecanismes.

BK14TE03

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 3 MODULS 52053103-035.

BK14PV13

UN

CUBETA PLASTICA SIMON 500 CIMA 3 MODULS 52052103-035.

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA 50010800-030 (1 MECANISME)

1,52546

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-128

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

17,24164

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141
40,45184

€
€

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres mòduls (caixetí
5102103-039 i marc-bastidor 51010103-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

89,41

€

EXPAEL1X

UN

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,40862

€

BK14PE03

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 3 MODULS 51020103-039.

8,46025

€

BK14PE23

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 3 MODULS 51010103-030.

10,03588

€

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

8,62082

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK14TE03

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 3 MODULS 52053103-035.

5,08819

€

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA 50010800-030 (1 MECANISME)

1,52546

€

BK16S502

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO VERMELLA 50000472-037.
Altres conceptes

8,62082
40,45496

€
€

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref.
52050002-035, o equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm.
Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.

102,58

€

EXPAEL20

UN

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,40862

€

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA 50010800-030 (1 MECANISME)

1,52546

€

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

8,62082

€

BK14PV02

UN

Inclou marc portamecanismes.

31,96430

€

BK14TE02

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 2 MODULS 52053102-035.

4,22510

€

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

17,14130
35,69081

€
€

104,25

€

Altres conceptes
P-129

30

BK16S501

Altres conceptes
P-127

Pàg.:

EXPAEL22

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref.
52050002-035, o equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm.
composició:
1 Base endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.

BK14PV02

UN

Inclou marc portamecanismes.

31,96430

€

BK14TE02

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 2 MODULS 52053102-035.

4,22510

€

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

8,62082

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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17,14130

€

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141

€

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,40862

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359
35,69486

€
€

92,01

€

Altres conceptes
P-130

Pàg.:

EXPAEL2L

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar al paviment SIMON 500 CIMA 52050002-035, o
equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko senzilla de color blanc.
1 Base d'endoll schuko senzilla de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA 50010800-030 (1 MECANISME)

1,52546

€

BK14PV02

UN

Inclou marc portamecanismes.

31,96430

€

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

4,81724

€

BK16CK01

UN

BASE ENDOLL SIMON CONNECT K 45 KL01/6

9,59432

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141

€

BK14TE02

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 2 MODULS 52053102-035.

4,22510
35,68858

€
€

88,63

€

Altres conceptes
P-131

EXPAEL2X

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500 CIMA ref.
52050002-035, o equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70 a 100 mm.
Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge.

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA 50010800-030 (1 MECANISME)

1,52546

€

BK14PV02

UN

Inclou marc portamecanismes.

31,96430

€

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

8,62082

€

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,40862

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141

€

BK14TE02

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 2 MODULS 52053102-035.

4,22510
35,69070

€
€

81,10

€

Altres conceptes
P-132

EXPAELSZ

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos mòduls (caixetí
5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030), o equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA 50010800-030 (1 MECANISME)

1,52546

€

BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS 51020102-039.

6,71402

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-133

Data: 27/07/21

P-135

17,14130

€

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS 51010102-030.

7,98857

€

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

8,62082

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.
Altres conceptes

2,40862

€

EXPAELXX

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA, o equivalent, de dos mòduls
(caixetí 5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composició:
1 Base d'endoll schuko senzilla de color blanc.
1 Base d'endoll schuko senzilla de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa amb connector HDMI.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

BKAUX

PP

BK035011

35,69762

€

86,14

€

17,14130

€

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

4,81724

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141

€

BK16CK01

UN

BASE ENDOLL SIMON CONNECT K 45 KL01/6

9,59432

€

BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS 51020102-039.

6,71402

€

BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS 51010102-030.

7,98857
35,68955

€
€

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres mòduls (caixetí
5102103-039 i marc-bastidor 51010103-030), o equivalent. Composició:
2 Bases d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa amb connector HDMI.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge.

99,93

€

2,40862

€

17,14130

€

8,46025

€

10,03588

€

EXPAELYZ

UN

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

BK14PE03

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 3 MODULS 51020103-039.

BK14PE23

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 3 MODULS 51010103-030.

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.
Altres conceptes

17,24164
40,44731

€
€

Desmuntatge i posterior muntatge d'extintor existent. Amb retirada d' elements auxiliars.
Inclós material auxiliar de muntatge en nova ubicació. Amb apilament de material sobrant a
lloc indicat per la D.F., càrrega i transport fins a abocador homologat de tot el material no
reutilitzable, amb pagament de taxes.

12,65

€

0,75269
11,89731

€
€

82,90

€

EXPAEX01

BIAUX

UN

UN

MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-136

32

BK03K127

Altres conceptes
P-134

Pàg.:

EXPAEX03

UN

Desmuntatge de Boca d' Incendi equipada (BIE) existent i posterior muntatge en nova
ubicació. S' inclou desconnexió hidràulica, desmuntatge d' elements auxiliars i trasllat fins a
nova ubicació. Inclós reposició de possible material malmès, accessoris, suports i material
auxiliar. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega i transport fins
a abocador homologat de tot el material no reutilitzable, amb pagament de taxes. S' inclouen
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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15,05385
67,84615

€
€

3.231,10

€

291,04110
2.940,05890

€
€

3.231,10

€

291,04110
2.940,05890

€
€

22,88

€

proves de correcte funcionament.
BFAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-137

EXPAEX04

BIAUX

PA

UN

Connexió a la instal·lació d’extinció existent a l’edifici (BIES). Inclou buidat de la part de la
instal·lació afectada, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb
apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i
transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Les feines de connexionat es
faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de l'edifici i han d'estar
prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-138

EXPAEX05

BIAUX

PA

UN

Connexió a la instal·lació d’extinció existent a l’edifici (ruixadors). Inclou buidat de la part de
la instal·lació afectada, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb
apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i
transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Les feines de connexionat es
faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de l'edifici i han d'estar
prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-139

EXPAEX06

UN

Trasllat de ruixador existent. Inclou desmuntatge de ruixador i elements auxiliars. Amb
apilament de material a lloc indicat per la DF, càrrega i transport fins a abocador homologat
de tot el material no reutilitzable, amb pagament de taxes. S'inclou:
- Buidatge previ de la instal·lació.
- Col.locació de clau de tall a l' escomesa del local.
- Material i mitjans auxiliars per al posterior muntatge.

BI99AC01

PP

ACCESSORIS.

BF01N003

ML

T. ACER NEGRE DIN 2440 1´´.
Altres conceptes

P-140

P-141

EXPAFO01

EXPAFO02

BFAUX

UN

PA

UN

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a MENJADOR PERSONAL, amb
canonada de polipropilè SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos homologats segons
Reglament d'Aigües i d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè,
aïllament ARMAFLEX de 9mm de gruix per evitar condensacions als trams que passen per
fals sostre, tub corrugat als trams encastats, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.
Altres conceptes
Connexió a la instal·lació de fontaneria existent a l’edifici. Inclou buidatge de la part de la
instal·lació afectada, vàlvules de tall, emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de
muntatge. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió
i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al
funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de
manteniment.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-142

P-143

EXPASA01

EXPASA02

UN

PA

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d' EVACUACIÓ DE MENJADOR DE
PERSONAL i font d'aigua, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de Ø homologats
segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de
muntatge.
Altres conceptes
Connexió a la instal·lació de Sanejament existent a l’edifici. Inclou proves d'estanqueïtat i
material auxiliar de muntatge. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F.,
càrrega sobre camió i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de
taxes.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al
funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,00359

€

4,03443
17,84198

€
€

222,59

€

222,59000

€

436,88

€

75,26925
361,61075

€
€

107,05

€

107,05000

€

1.330,76

€
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manteniment.
BFAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-144

P-145

EXPASA03

EXPAVE01

BAAUX

PA

UN

PP

Partida alçada a justificar d'evacuació de condensasts, amb canonada de paret compacta de
P.V.C. de 32 mm segons norma UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p.
d'accessoris, suports, registres i ventilacions terminals.
Altres conceptes
Desmuntatge i posterior muntatge de comporta manual de regulació d'aire . S' inclou
eliminació de suports, accessoris, aprovisionament amb transport a abocador i pagament de
taxes del material no reutilitzable. Amb reposició dePartida de desmuntatge i muntatge de
difusor existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material que es torni a instal·lar.
- Trasllat del difusor a nova ubicació.
- Reposició del plènum
- Connexionat del plènum al conducte flexible.
S'inclou tot el material necessari pel correcte funcionament de la instal·lació.
tots els accessoris, suports i el material auxiliar necessari pel seu correcte funcionament en
nova ubicació.
MATERIAL AUXILIAR
Altres conceptes

P-146

EXPAVE02

BPAVE021

PA

PA

Connexió a la instal·lació de ventilació existent a l'edifici. S'inclou material auxiliar de
muntatge. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió
i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Inclou equilibrat
de totes les comportes de regulació de la planta (també les existents), d'acord amb càlculs de
cabal i D.F.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al
funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de
manteniment.
CONNEXIONAT A INSTAL.LACIO EXISTENT
Altres conceptes

P-147

P-148

EXPAEL500 PA

Desconnexió, desmuntatge i retirada de la centralització dels 8 comptadors existents. Inclós
eliminació de tots els elements auxiliars. S'inclou apilament de material en lloc indicat per la
D.F., càrrega de material sobre camió o contenidor i transport fins a abocador homologat,
amb pagament de taxes.
Altres conceptes

EXPAEL600 UN

Partida en concepte d'increment de la potència contractada de 13,856 a 55 kW. Inclou els
drets d'extensió i accés.

BPAEL6001

INCREMENT POTÈNCIA CONTRACTADA

UN

Altres conceptes
P-149

EZ00N001

nta

El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària,
material, ajudes i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb
el vist-i-plau de la DF.
Totes les partides seran subministrament i instal·lació. Algunes partides requereixen l'ús de
maquinària especial, grues i elevadores espeífics. En particuar el preu inclou:
- El segellat i formació de calaixos ignífugs on sigui necessari amb els productes correctes
per garantitzar la resistència al foc necessària segons normavitva vigent.
- En la maquinària i tots el elements de les diferents instal·lacions inclou les estructures,
anclatges, silentblocs i altres elements necessaris per deixar les unitats correctament
col·locades.
- En les partides d'acer inclou el pintat intusmescent i/o el revestiment necessari per complir
amb la resistència al foc prescrita en projecte.
- Pasamurs en el pas d'instal·lacions a través de murs i forjats.
- La neteja parcial de cada ram, neteja final i retirada de runa amb la corresponent gestió de
residus.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

200,71800
1.130,04200

€
€

688,18

€

688,18000

€

36,70

€

1,00359
35,69641

€
€

3.532,38

€

142,25868
3.390,12132

€
€

178,46

€

178,46000

€

1.896,78

€

1.896,78225
-0,00225

€
€

0,00

€
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Sense descomposició

0,00000

€

Execució de les proves d'estanqueïtat del circuit frigorífic i d'evacuació de condensats de la
instal·lació de climatització i posta en marxa realitzada pel fabricant. Segons Plec de
Condicions.

338,41

€

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització,
segons exigències del Projecte i del RITE
Altres conceptes

338,41004
-0,00004

€

Protecció de tots els elements susceptibles de resultar afectats durant el transcurs de les
obres (paviment, ascensor, armari Rack, cortines, ...) , per tal de poder realitzar tots els
treballs sense malmetrel's, amb cartó i plàstics o material addient per l'element a protegir, i
posterior retirada de les proteccions, inclòs si es necessari el seu desplaçament temporal i
posterior reubicació.
Envers a les cortines inclou: desmuntatge, previa numeració, protecció i reserva del material
fins a la seva col·locació al finalitzar les obres.

9,89

€

La justificació de preus i quadre de preus descomposats només tenen valor justificatiu dels
preus unitaris adoptats en el projecte i orientatius pel contractista per estudiar la seva oferta.
Els elements de cada descomposats i/o descripció son els mínims a col·locar. El preu de
contracte de cada partida inclourà tot el necessari per executarla correctament segons
memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vist-i-plau de la DF. Es
considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Els
preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els
rams. Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que es determinin en la
descripció de cada partida o que ho determini la DF en cada cas.

P-150

JEV597ZZ

u

BVAE9704

P-151

K12CAAZZ

u

m2

€

Tot en perfecte funcionament.
B0CUU200

P-152

K21537YZ

m2

m2

Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina
a les 2 cares, de 13 mm de gruix
Altres conceptes

K216351Z

m2

€

4,06919

€

2,06

€

2,06000

€

9,13

€

Altres conceptes

9,13000

€

Arrencada de sòcol de fusta o metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Altres conceptes

0,83

€

0,83000

€

44,43

€

Retirada de manta d'aïllant existent en cel ras amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.
Altres conceptes

P-153

5,82081

Enderroc d'entramat autoportant de plaques de guix laminat instal·lades sobre una estructura
simple, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P-154

P-155

K219722Z

K21A3ALZ

m

u

Tall, desmuntatge i reserva de material de muntants vertical, de dimensions 60x60x2620mm,
i tapeta de fusta.
Reserva i aplec de material per posterior reaprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor dels elements que determini la Propietat i DT.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les especificacions de la
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Altres conceptes

44,43000

€

Tall, desmuntatge i reserva de material de mòdul de mampara de dimensions màximes
1600x2650mm compost per: vidre laminar, travessers horitzontals superior i inferiors de fusta
de 60x60mm de secció, tapeta i ribets de fusta.

172,62

€

172,62000

€

97,62

€

97,62000

€

25,50

€

25,50000

€

29,69

€

DT.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-156

K21A3AXZ

u

Reserva i aplec de material per posterior reaprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor dels elements que determini la Propietat i DT.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les especificacions de la
DT.
Altres conceptes
P-157

K21A3AYZ

u

Desmuntatge i reserva de portes batents i pivotants de vidre i tots els seus accesoris i
mecanismes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reserva, i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor dels elements que determini la Propietat i DT
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat/muntat segons les especificacions
de la DT.
Altres conceptes

P-158

K2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.
Altres conceptes

P-159

K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

B2RA73G1

P-160

K65261JZ

t

m2

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

29,69368

-0,00368

€

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, Ra=>51dB, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, 2 tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix i 2 tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de suro aglomerat (ICB), de densitat 110 kg/m3, de
40 mm de gruix i amb cantell recte, col·locades no adherides.

64,44

€

Inclou junta elstomérica en la trobada amb el mur cortina de tancament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

€
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37

3,24565

€

15,48599

€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

P7C50-5NVZ

m2

Aïllament amb plaques de suro aglomerat (ICB), de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i
amb cantell recte, col·locades no adherides.
Transport inclós.

P-161

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

3,92002

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,25411

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90324

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,86093

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,23584

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,85906

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28100

€

B0CC0-21OQ

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

19,15532

€

B0CC0-21OU

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
Altres conceptes

12,52501

€

6,71383

€

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, Ra=>43dB, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament i Aïllament amb plaques de suro aglomerat
(ICB), de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell recte, col·locades no adherides.

43,01

€

K65261NZ

m2

Inclou junta elstomérica en la trobada amb el mur cortina de tancament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,25411

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,23584

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,86093

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,24565

€

P7C50-5NVZ

m2

Aïllament amb plaques de suro aglomerat (ICB), de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i
amb cantell recte, col·locades no adherides.

15,48599

€

Transport inclós.
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

3,92002

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28100

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,85906

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

10,25427

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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B0A61600

u

Data: 27/07/21

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Altres conceptes

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-162

K7C9TBYZ

m2

Subministrament i instal·lació de barrera acústica a soroll aeri, en partició desmontable (no
inclosa en aquest preu), a través del plènum, formada per placa de suro aglomerat (ICB) per
a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell recte, col·locat entre el
forjat i els perfils superiors de la partició desmuntable suportat per mitjà d'estructura d'acer
galvanitzada de 48mm superior i inferior, per millorar l'aïllament acústic entre espais. Inclús
p/p de talls, col·locació dels panells a portell sobre l'estructura suport, retallat i segellat contra
instal·lacions i angulars de muntatge de l'aïllament.

Pàg.:

38

0,90324
6,70989

€
€

42,77

€

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

P-163

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B7C5140Z

m2

Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i
amb cantell recte
Altres conceptes

K898J2AZ

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Inclou preparació del suport.

0,86093

€

13,01405

€

28,89502

€

6,39

€

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures
de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora
Altres conceptes

P-164

K89B3BXZ

m2

Pintat de sòcol de fusta DM, a l'esmalt sintètic, color a escollir per la direcció facultativa,
concretament per l'aparellador de l'obra, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 d'acabat.

P-166

0,65258
4,50780

€
€

14,55

€

kg

Esmalt sintètic

3,58281

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,63979

€

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

0,34624
9,98116

€
€

44,45

€

44,45000

€

4,13

€

4,13000

€

3,10

€

KD110008

h

P2143-4RRZ m2

TREBALLS DE PARELLA D'OPERARIS PER TREBALLS IMPREVISTOS. Hores d'operaris,
oficial 1ª i ajudant. en treballs d'especial dificultat en àmbits de paleteria, desmuntatge I
muntatge d'instal.lacions, serralleria, vidreria, pintura, instal.lacions de qualsevol tipus, etc..
Inclou totes les ajudes per intervencions no previstes
Altres conceptes
Aixecat de paviment de llosetes tèxtils existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport.
Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Altres conceptes

P-167

€

B89ZB000

Altres conceptes
P-165

1,22962

P2143-4RXZ u

Desmuntatge de lloses de paviment tècnic existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Pàg.:

39

3,10000

€

130,16

€

130,16000

€

Desmuntatge de lamel·les metàl·liques de cel ras enregistrable situat a una altura menor de 4
m, amb mitjans manuals i sense afectar a l'estabilitat de els elements constructius als quals
se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

4,13

€

Altres conceptes

4,13000

€

Subministrament i instal·lació de lamel·les metàl·liques de cel ras enregistrable de les
mateixes característiques a l'existent

64,37

€

Lamel·la per a cel ras d'alumini prelacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular,
de 30 cm d'amplària i 14 mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 20 mm, color
estàndard, amb la superfície llisa
Altres conceptes

50,59963

Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Altres conceptes

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-168

P214A-4RR

u

Desmuntatge de fulla de vidre, bastiment de fusta, accessoris i guia superior de porta de
grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre
camió o contenidor
Inclou tapeta lateral de vidre.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.
Altres conceptes

P-169

P-170

P214I-AKZZ m2

P847-48HZ

m2

B849-0PAE

P-171

P-172

P874-HAQZ

P9R0-4Z6Z

m2

m2

m2

13,77037

€

Neteja superficial intensa del paviment de llosetes de fibra sintètica amb aspirador de raspall
giratori.

2,86

€

Altres conceptes

2,86000

€

Paviment de moqueta de fibra sintètica 100% poliamida reciclada model Heuga 727 marca
Interface o equivalent igual a l'existent, subministrada en llosetes de 50x50 cm de gruix
2,5mm, acabada en pèl tallat, de color 672704 Coal o equivalent, reacció al foc Euroclass
Cfl-s1 (EN 13501-1), col·locada amb adhesius sense cola (TacTiles®) sobre terra tècnic
registrable.

41,44

€

B091-06VH

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

1,02302

€

B9R3-0J7Z

m2

Moqueta lloseta 50x50 100% poliamida

33,57365
6,84333

€
€

333,85

€

Altres conceptes

333,85000

€

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

67,40

€

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600
Altres conceptes

52,94989

Altres conceptes
P-173

PAM2-H7KZ u

€

Muntatge complet de porta de vidre de mides 144x255cm, amb material reaprofitat, inclou
vidre trempat de 10mm, tirador de fusta, ferratges i fre encastat a paviment tècnic.
Element complet i anivellat.

P-174

PC1H-5CW

m2

BC1A-0TOI

P-175

PEP6-8FV1

m2

u

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

€

14,45011

€

78,44

€

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-176

PP7A-H9LZ

u

u

Data: 27/07/21

Pàg.:

40

64,67016

€

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre
Altres conceptes

13,76984

€

Subministrament, instal·lació i manteniment d'equips de comunicacions de xarxa format per:

2.251,88

€

Kit ID1: switch + cable de stack + 2 SFPs SX+ 2 SFPs LH + 1SFP compatible amb switch veí
Característiques:
1 ut Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + switch
1 ut INCLUDED: power cord - Europe localization
2 uts Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver
2 uts Aruba 1G SFP LC LH 10km SMF Transceiver
1 ut Aruba 10G SFP + to SFP + 1m DAC cable
1ut Aruba compatible 1G SFP
6 anys de suport Aruba en 24x7x4
Característiques:
1 ut HPE 1Y Partner-Branded NBD Support SVC-HPE Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + Swt
Supp (for JL255A)
Instal·lació de switch d'accés i interconnexió a la xarxa, conversió de configuració antiga a
nova. Inclou visita de replanteig al lloc i coordinació
Tot en correcte funcionament.
BP7E-H5ZZ

P-177

TERMT3Z

u

u

Kit ID1: switch + cable de stack + 2 SFPs SX+ 2 SFPs LH + 1SFP compatible amb switch veí
Característiques:
1 ut Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + switch
1 ut INCLUDED: power cord - Europe localization
2 uts Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver
2 uts Aruba 1G SFP LC LH 10km SMF Transceiver
1 ut Aruba 10G SFP + to SFP + 1m DAC cable
1ut Aruba compatible 1G SFP
Altres conceptes

2.038,17783

213,70217

€

Comandament inalàmbric de pared RBC-AMS54ES Toshiba o adequat a la unitat interior
existent.

155,49

€

€

Compatible con todas las unidades interiores e incopora
sensor de temperatura.
RBCA32

u

Comandament inalàmbric UTY-LNHY de FUJITSU AIRSTAGE

51,18301

€

Con función de ahorro de energía y antiheladas,
programador semanal incorporado, chequeo y
autodiagnóstico.
Compatible con todas las unidades interiores e incopora
sensor de temperatura.

P-178

Altres conceptes

104,30699

€

Partida ad'abonament íntegrer per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

3.628,19

€

X0000001

PA

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

B1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

3.412,92325

€

22,58130

€

192,68910

€

-0,00365

€
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MA D'OBRA

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

21,43664

€

A01-FEPA

h

Ajudant vidrier

25,80227

€

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

21,43664

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,01227

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,01227

€

A012A000

h

Oficial 1a fuster

23,43378

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,01227

€

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

28,48184

€

A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

23,79508

€

A012H000

HO

Oficial 1a electricista

23,79508

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

23,79508

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,79508

€

A012R000

h

Oficial 1a marbrista

23,01227

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

21,43664

€

A013A000

h

Ajudant fuster

21,59722

€

A013D000

h

Ajudant pintor

21,43664

€

A013E000

h

Ajudant vidrier

25,80227

€

A013G000

HO

Ajudant calefactor

21,40654

€

A013H000

HO

Ajudant electricista

21,40654

€

A013J000

h

Ajudant lampista

21,40654

€

A013M000

h

Ajudant muntador

21,43664

€

A0140000

h

Manobre

20,34274

€

A01H1000

h

Coordinador d'activitats preventives

24,37717

€

A0D-0007

h

Manobre

20,34274

€

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

23,01227

€

A0F-000K

h

Oficial 1a fuster

23,43378

€

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

23,79508

€

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

23,01227

€

A0F-0010

h

Oficial 1a vidrier

28,48184

€

A0K-00ZZ

u

6 anys de suport Aruba en 24x7x4
Característiques:
1 ut HPE 1Y Partner-Branded NBD Support SVC-HPE Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + Swt Supp
(for JL255A)

83,89999

€

A0M-002H

h

Tècnic de neteja

13,16708

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Data: 27/07/21

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

C200-002Z

h

Aspirador de raspall giratori.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

C1RA2500

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

25,50117

€

4,01435

€
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Data: 27/07/21

Pàg.:

3

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

MATERIALS

B091-06VH

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

3,40666

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,33337

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,11758

€

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,09032

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15054

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,97780

€

B0CC0-21OQ

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,03553

€

B0CC0-21OU

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,08010

€

B0CUU200

m2

Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina a les
2 cares, de 13 mm de gruix

5,82081

€

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,42297

€

B1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

0,75271

€

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,75494

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

0,88317

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,86309

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,50179

€

B7C51400

m2

Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb
cantell recte

8,58068

€

B7C5140Z

m2

Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb
cantell recte

12,39433

€

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

14,18071

€

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

15,20436

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,07383

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,07025

€

B849-0PAE

m2

Lamel·la per a cel ras d'alumini prelacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular, de 30
cm d'amplària i 14 mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 20 mm, color estàndard, amb
la superfície llisa

49,12585

€

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

9,60435

€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

10,53768

€
€

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

3,09104

B8ZA1000

kg

Segelladora

4,26524

€

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

6,92478

€

B951411Z

m2

Panells autoportants per a un sistema de terra tècnic enregistrable

42,15074

€

B9R3-0J7Z

m2

Moqueta lloseta 50x50 100% poliamida

31,67325

€

B9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària,

3,67313

€

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BAP55

PP

20% soportes y 35% accesorios.

BA00FL03

ML

TUB DEC FLEXAL ISODEC DE 127 mm.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

55,19737

€

5,86095

€
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MATERIALS

BA00FL09

ML

TUB DEC FLEXAL ISODEC DE 254 mm.

BA00HG03

ML

Marca Novatub.

10,30686

€

2,98066

€

4,76704

€

11,55130

€

BA00HG09

ML

Marca Novatub.

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

BA03IS05

M2

MANTA ISOVER CLIMLINER ROLL G1 25 mm 8432539820903

4,59644

€
€

BA08VA01

ML

VARILLA M-8.

1,68602

BA09ST01

UN

SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

5,89106

€

BA11SU01

ML

JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

3,08100

€

BA15FZ04

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 301 P 4 TUBS

401,77662

€

BA15FZ06

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 901 P 4 TUBS

569,91783

€

BA15FZA0

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC8

6,70398

€

BA15FZA1

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC9

7,78783

€

BA15G401

UN

FILTRE G4 DE RECANVI

16,74990

€

BA34DK03

UN

COMP. REG. SCHAKO DKG-125

9,63445

€

BA34DK07

UN

COMP. REG. SCHAKO DKG-200

19,56998

€

BA98AC02

PP

ACCESSORIS.

1,00359

€

BA99ADES

PP

ACCESSORIS DE DESGUAS.

1,00359

€

BA99AELE

PP

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

1,00359

€

BA99AHID

PP

ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

BACOF417M

UN

CONNEXIO FAN-COIL 4 TUBS 2 VIES DN-20 / DN-15 + AILLAMENT

BACOF20600

UN

CONNEXIO FAN-COIL 2 TUBS 2 VIES DN-15+AILLAMENT

1,00359

€

205,06323

€

91,98893

€

166,30465

€

BACOF416M00 UN

CONNEXIO FAN-COIL 4 TUBS 2 VIES DN-15 / DN-15+AILLAMENT

BAMAPF01

UN

PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

55,19737

€

BAMARE01

UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

38,13637

€

BAPER55

PP

ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

55,19737

€

BAQDD28Z

u

Fulla batent per a porta interior, de xapat de fusta de pi, de 60 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 94 cm d'amplària i de 250 cm d'alçària

491,75836

€

180,64593

€

1,54540

€

26,75568

€

281,00478

€

1,00359

€

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

BAZ5-0ZGE

m

Llistó de fusta de pi, de 30x30 mm de secció amb galze per a vidre

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

BAZGU00Z

u

Pany de seguretat per encastar

BBAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

BC151D01

m2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

61,75080

€

BC1A-0TOI

m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

52,94989

€

BEAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BE01CT02

ML

CABLE DE COURE NU DE 35 mm2.

0,76274

€

BE01CU01

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RV-K GENERAL CABLE ENERGY RV-K

0,36129

€

BE01CU02

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RV-K GENERAL CABLE ENERGY RV-K

0,45161

€

BE01H703

ML

C. CU 750 V H07Z1-K (AS) 1'5 mm2.

0,11040

€

BE01H704

ML

C. CU 750 V H07Z1-K (AS) 2'5 mm2.

0,19068

€

BE01HA22

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V.

0,77278

€

BE01HA23

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V.

1,16417

€

BE01HA40

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V.

6,31258

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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MATERIALS

BE01HA41

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V.

9,70471

€

BE01HA43

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V.

20,19220

€

BE02IZ01

UN

El conjunt óptic d'Evacuació no suposa cap cost sobre la lluminària.

61,61029

€

BE03CO02

ML

TUB COARRUGAT DE 20 mm.

0,17061

€

BE03CO03

ML

TUB COARRUGAT DE 25 mm.

0,25089

€

BE03CO08

ML

TUB REFLEX DE 16 mm.

0,32115

€

BE03CO09

ML

TUB REFLEX DE 20 mm.

0,34122

€

BE03CO10

ML

TUB REFLEX DE 25 mm.

0,45161

€

BE03GR03

ML

TUB GRISDUR ROSCAT 25 mm.

0,93335

€

BE04HM02

UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPLS1827

39,36074

€

BE04HM06

UN

PLACA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPMB1827.

4,16489

€

BE04HM21

UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPLS2736.

52,58804

€

BE04HM38

UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA 27 NSYPLS2754AG

97,24773

€

BE04HM52

UN

PLACA SCHNEIDER ELECTRIC 27 P1T-27E.

9,03229

€

BE04HM53

UN

CAJA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPLS3636

66,46767

€

BE04HM59

UN

PLACA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPMB3636.

11,37066

€

BE04HM61

UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS NSYPLS3654

101,49290

€

BE04HP00

UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

4,35557

€

BE062702

UN

COMMUTADOR SIMON-27 27201-65.

2,97062

€

BE062710

UN

BASE ENDOLL SIMON-27 27432-65

3,21147

€

BE062723

UN

PLACA SIMON-27 27601-65

1,80645

€
€

BE062744

UN

INTERRUPTOR SIMON-27 27102-65. PILOT.

7,75773

BE062758

UN

PLACA SIMON-27 27614-31.

2,97062

€

BE062768

UN

PLACA SIMON-27 27087-32 PER A 1 CONNECTOR RJ45.

4,16489

€

BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

0,37133

€

BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

0,31111

€

BE08SI01

UN

COMPTADOR SIEMENS ZD405-BT32S1-1.

1.505,38273

€

BE08SI02

UN

MODEM SIEMENS ES2:MULTICOM-RTC-1.

331,18420

€

BE08VERI

UN

Verificació comptador

36,18940

€

BE09PL32

ML

Pletina de Coure de 12x5 mm.

2,30827

€

BE09PL33

ML

Pletina de coure de 20x5 mm2.

3,84374

€

BE09SB03

UN

Base portafusible SIEMENS NH unipolar ref. 3NH5110 de 250 A.

6,58355

€

BE09SB15

UN

Base portafusible tripolar de SIEMENS

23,67465

€

BE09SF02

UN

Fusible SIEMENS NH1 de 160 A 250 A.

16,61943

€

BE09SP03

UN

Placa separadora per fusibles

2,11758

€

BE09SS03

UN

BARRETA SECCIONADORA SIEMENS NH1

34,33276

€

BE277203

UN

LL. SIMON 725 72524030-884 COMFORT

39,13994

€

BE54MG01

UN

TOROIDAL SCHNEIDER ELECTRIC A TA 30 mm. 50437

68,45477

€

BE54MG10

UN

RELE DIF. SCHNEIDER ELECTRIC VIGIREX RH10 0'03 A. INSTANTANEO 220/240 56130.

171,59356

€

BE57MG04

UN

TRANSFORMADOR D'INTENSITAT SCHNEIDER ELECTRIC X/5 100/5 METSECT5CC010

11,17997

€

BE62R310

ML

SAFATA PEMSA REJIBAND 60x200 BYCRO C5 60222200

7,14556

€

BE62R31Z

ML

SAFATA PEMSA REJIBAND 60x300 BYCRO C5 60222200

7,87817

€

BE99AC01

PP

ACCESSORIS I ANCORATGES.

1,00359

€

BE99GR01

PP

Grapa de dos potes amb tirafons.

0,06021

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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MATERIALS

BEMN0134

UN

M.G. COMPACT NSX160F TM100D 4P. 36 kA. LV430652.

609,12801

€

BEPER10

PP

MATERIAL AUXILIAR ELÈCTRIC.

10,03588

€

BEPER35

PP

ACCESSORIS I SUPORTS PER A SAFATES.

35,12560

€

BEP6-20LG

u

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

64,67016

€

BEPAEL031

UN

QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-1)

6.137,87695

€

BEPAEL041

UN

QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-2)

2.423,89703

€

BEPAEL141

UN

QUADRE ELECTRIC (SQE-P3-1)

2.841,21923

€

BERELU0E

UN

ECORAEE DE LLUMINARIES LED DE 750 GR a 5 KG.

0,50179

€

BFAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BF00PB01

ML

CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 DN-32.

1,49534

€

BF00PB02

ML

CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 DN-40.

1,76631

€

BF01N003

ML

T. ACER NEGRE DIN 2440 1´´.

4,03443

€

BF01N004

ML

T. ACER NEGRE DIN 2440 1 1/4´´.

5,19859

€

BF01N005

ML

T. ACER NEGRE DIN 2440 1 1/2´´.

5,97135

€

BF03A119

ML

AILLAMENT ARMAFLEX AF-1-089 9'5 mm

6,08174

€

BF03A604

ML

AILLAMENT ARMAFLEX AF-6-022 33'5 mm

10,77856

€

BF03AA00

LI

ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0.

14,04019

€

BF03F211

UN

AILLAMENT ARMAFLEX ARMAFIX AF FX-2-76/80

6,38282

€

BF03F602

UN

AILLAMENT ARMAFLEX ARMAFIX AF FX-6-22/25

4,54627

€

BF03X007

ML

AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x020.

0,95343

€

BF03X008

ML

AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x022.

0,97349

€

BF37F101

ML

C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S 10208 20x1.9

0,86309

€

BF37F301

ML

C. AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 2070708 20x2.8

1,20431

€

BF37FUC2

UN

V. SEIENT RECTE FUSIOTHERM 25 mm. CROMADA 40860

24,62806

€

BF39EP01

ML

CANONADA PP ABN EVAC ENERGY PLUS 40 mm

2,40863

€

BFPER25

PP

PINTURA PER A CANONADES

25,08971

€

BFPER32

PP

ACCESSORIS, SUPORTS I COLA.

32,11484

€

BFPER68

PP

ACCESSORIS I SOPORTS

68,24402

€

BFPER80

PP

ACCESSORIS I SUPORTS

80,28707

€

BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BI01DT0100

ML

CABLE 2(2x1'5) mm2

1,36488

€

BI06KI03

UN

DETECTOR ANALOGIC OPTIC KILSEN KL731A

25,63166

€

BI06KIA0

UN

BASE DETECTOR KILSEN KZ705

2,80001

€

BI12PO01

UN

KOMTES E-6P FUTURA T000058P de 27A-183B. Inclou suport de pared.

15,07390

€

BI27RETO

PP

Rètols indicatius per les sortides d'emergències i senyalització d'equip d'incendis homologats
segons normes UNE 23.003.

6,52334

€

BI99AC01

PP

ACCESSORIS.

1,00359

€

BJ18L1BH

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat,
preu mitjà, per a encastar

74,45623

€

BJ288121

u

Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb entrada de 1/2´´

57,33501

€

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,00359

€

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

3,19141

€

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45 50012088-030.

1,20431

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA 50010800-030 (1 MECANISME)

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

1,52546

€

17,14130

€

BK07SC01

ML

CABLE 4P U/UTP CAT-6A 500 MHZ CPR LSFROH CLASE D

0,94339

€

BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS 51020102-039.

6,71402

€

BK14PE03

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 3 MODULS 51020103-039.

8,46025

€

BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS 51010102-030.

7,98857

€

BK14PE23

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 3 MODULS 51010103-030.

10,03588

€

BK14PV02

UN

Inclou marc portamecanismes.

31,96430

€

BK14PV03

UN

Inclou marc portamecanismes.

37,63455

€

BK14PV13

UN

CUBETA PLASTICA SIMON 500 CIMA 3 MODULS 52052103-035.

18,09470

€

BK14TE02

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 2 MODULS 52053102-035.

4,22510

€

BK14TE03

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 3 MODULS 52053103-035.

5,08819

€

BK16CK01

UN

BASE ENDOLL SIMON CONNECT K 45 KL01/6

4,79716

€

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030.

8,62082

€

BK16S502

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO VERMELLA 50000472-037.

8,62082

€

BP7E-H5ZZ

u

Kit ID1: switch + cable de stack + 2 SFPs SX+ 2 SFPs LH + 1SFP compatible amb switch veí
Característiques:
1 ut Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + switch
1 ut INCLUDED: power cord - Europe localization
2 uts Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver
2 uts Aruba 1G SFP LC LH 10km SMF Transceiver
1 ut Aruba 10G SFP + to SFP + 1m DAC cable
1ut Aruba compatible 1G SFP

2.038,17783

€

BPACE011

ML

CABLE INTERIOR SYSTIMAX 760019075 TeraSPEED MONOM LSZH 24 FIBRAS Clase Dca

2,96058

€

BPACE031

UN

PANELL 24 PORT SYSTIMAX RJ45 CAT6 GIGASPEED XL EVOLVE IPATCH READY, ref.
760152561

340,19642

€

BPACE041

UN

PASSAFILS SYSTIMAX 19´´ 1U, ref. 760038240

12,47461

€

BPACE081

UN

MODUL SYSTIMAX Cat6 GIGASPEED XL BLANC, ref. 700206725

9,64449

€

BPACE101

UN

SAFATA SYSTIMAX 19 ´´HD-SP 1U, REF. 760231506

161,65803

€

BPACE111

UN

Mòdul SYSTIMAX 360G2, 24 LC (12 LC-Dúplex) TeraSPEED Amb Pigtails OS1a, ref. 760244929

314,08305

€

BPACE121

UN

Inclou muntatge i adaptador per a muntatge en caixa.

6,21222

€

BPACE151

ML

CABLE 4 PARELLS 3071 LSZH CAT6 GIGASPEED XL Clase Dca, ref. 700216450

0,73264

€

BPACE161

ML

CABLE HDMI

0,69248

€

BPACL041

UN

R. INDUCTAIR AR-11/1495*295/CLIP/RAL DF

89,55020

€

BPACL061

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 901 P 2 TUBS

502,83797

€

BPACO011

UN

VALVULA 2 VIES CONTROLLI VLX1+MCA230L

58,55940

€

BPACO021

UN

VLX 2 + MCA230L

60,04470

€

BPACO031

UN

QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE05P

148,45081

€

BPACO032

UN

CONTROLADOR eZP

215,14931

€

BPACO033

HO

POSADA EN FUNCIONAMENT IQ

87,41255

€

BPACO041

UN

QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE3

1.247,14938

€

BPACO042

UN

CONTROLADOR ENTELIWEB eB-CON

881,92346

€

BPACO043

PP

P.P. DE CABLEJAT

71,91716

€

BPACO045

UN

MÓDUL DE ENTRADA DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI..

0,90325

€

BPACO046

UN

MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN.
MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24

6,46312

€

BPACO051

HO

POSADA EN FUNCIONAMENT IQ

56,52212

€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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MATERIALS

BPACO052

HO

PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA SISTEMA DE GESTION. MODELO:HTOP
MARCA: CONTROLLI.

65,72502

€

BPACO053

HO

PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE GESTIO. MODEL:HTOP MARCA:
CONTROLLI.

56,52212

€

BPACO061

ML

BUS UNITRON INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182
O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC
CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS
EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS UNITRON. MARCA: CONTROLLI.

1,49534

€

BPACO062

PP

P.P. DE CABLEJAT

68,73578

€

BPACO071

ML

CABLE FTP CAT 5

1,49534

€

BPAEL161

UN

DETECTOR PRESENCIA SCHNEIDER ELECTRIC MTN6303-0019

140,72320

€

BPAEI1200

UN

SUPORT DE PEU EXTINTOR

55,39808

€

1.896,78225

€

142,25868

€

BPAEL6001

UN

INCREMENT POTÈNCIA CONTRACTADA

BPAVE021

PA

CONNEXIONAT A INSTAL.LACIO EXISTENT

BQ544D1Z

u

Taulell de cuina, de tauler aglomerat hidròfug, 62x3 cm, amb superfície revestida de fòrmica color
crema o blanc, part inferior folrada de material neutre i cantell frontal d'un sol full d'estratificat,
inclús tupè, embellidor i acabaments.

51,95578

€

BQ7116BG

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

88,53658

€

BQ7127A1

m

Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

10,93913

€

BUAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR.

BVAE9704

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons
exigències del Projecte i del RITE

RBCA32

u

Comandament inalàmbric UTY-LNHY de FUJITSU AIRSTAGE
Con función de ahorro de energía y antiheladas,
programador semanal incorporado, chequeo y
autodiagnóstico.
Compatible con todas las unidades interiores e incopora
sensor de temperatura.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,00359

€

676,82008

€

51,18301

€
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P-1

E8445260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou faixes
perimetrals

Rend.: 1,000

Unitats

35,10

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000
A0137000

h
h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

23,01227 =

9,20491

Ajudant col·locador

0,400 /R x

21,43664 =

8,57466

Subtotal:

17,77957

17,77957

Materials
B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000

x

9,60435 =

9,60435

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x

9,33337 =

1,68001

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030

x

4,97780 =

5,12713

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

x

1,07383 =

0,50738

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890

x

0,07025 =

0,13277

Subtotal:

17,05164

17,05164

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26669

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

35,09790
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-2

E8981BAZ

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
l'esmalt sintètic amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

35,09790

Rend.: 1,000

8,14

€

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
pintada segons les especificacions de la DT.Deducció
de la superfície corresponent a obertures:- Obertures
<= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest
criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura com és ara, bastiments que
s'hagin embrutat.
Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,150 /R x

23,01227 =

3,45184

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015 /R x

21,43664 =

0,32155

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Import
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3,77339

3,77339

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Materials
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,3468

x

10,53768 =

3,65447

0,153

x

4,26524 =

0,65258

Subtotal:

4,30705

4,30705

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,13704
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-3

E898AR00

m2

Conjunt d'actuacions de pintat de cel ras en els colors
indicats per la Direcció d'Obra en acabat llis de
superficie de cel ras continu, amb protecció dels
elements no pintables, amb materials auxiliars i
repassos, format per capa de parament vertical de
guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.

8,13704

Rend.: 2,000

Unitats

6,39

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,200 /R x

21,43664 =

2,14366

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,200 /R x

23,01227 =

2,30123

Subtotal:

4,44489

4,44489

Materials
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,3978

x

3,09104 =

1,22962

0,153

x

4,26524 =

0,65258

Subtotal:

1,88220

1,88220

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06667

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,39376
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-4

E955411Z

u

Subministrament i col·locació de panells de paviment
tècnic d'iguals característiques a l'existent.

6,39376

Rend.: 1,000

28,90

€

Criteri d'amidament: u instal·lades
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

23,79508 =

9,51803

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400 /R x

21,43664 =

8,57466

Subtotal:

18,09269

Materials
B951411Z

m2

Panells autoportants per a un sistema de terra tècnic
enregistrable

0,250

x

42,15074 =

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

10,53769

18,09269
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Subtotal:

10,53769

10,53769

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27139

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

28,90177
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-5

E95541SZ

u

Retirada i posterior col·locació en nova ubicació de
panell de paviment tècnic exitent.

28,90177

Rend.: 1,000

17,41

€

Segons indicacions de la DF
Criteri d'amidament: u instal·lades
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,800 /R x

21,43664 =

Subtotal:

17,14931
17,14931

17,14931

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25724

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

17,40655
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-6

E95541YZ

u

Encaixonat de panell de terra tècnic, per a la posterior
col·locació de tapes de registre d'instal·lacions o de
reixetes de ventilació (no incloses en aquest preu).

17,40655

Rend.: 1,000

27,55

€

Criteri d'amidament: Es mesurarà el nombre d'unitats
realment executades segons especificacions de
Projecte.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,600 /R x

21,43664 =

12,86198

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

23,79508 =

14,27705

Subtotal:

27,13903

27,13903

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,40709

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

27,54612
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-7

E9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,
col·locat amb tacs d´expansió i cargols

27,54612

Rend.: 1,000

Unitats

7,12

Preu

Parcial

23,01227 =

2,76147

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120 /R x

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

€

Import
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A0140000

h

Manobre

0,010 /R x

20,34274 =

Subtotal:

0,20343
2,96490

2,96490

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Materials
B9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

1,020

x

3,67313 =

3,74659

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000

x

0,09032 =

0,36128

Subtotal:

4,10787

4,10787

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04447

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,11724
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-8

EA00FL03

ML

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL,
mod. ISODEC, o equivalent, de 127 mm. de diàmetre,
format per tub interior d'alumini, aïllat amb manta de
fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 Kgs/m3. de
densitat, recobert exteriorment per una resistent
làmina d'alumini reforçada amb fil de fibra en espiral.
S'inclouen p.p. d'accessoris (abraçaderes, cinta
adhesiva, cèrcols...) de muntatge.

7,11724

Rend.: 1,000

Unitats

11,28

Preu

Parcial

23,79508 =

4,75902

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

0,200 /R x
Subtotal:

4,75902

4,75902

Materials
BA00FL03

ML

TUB DEC FLEXAL ISODEC DE 127 mm.

1,000

x

5,86095 =

5,86095

BA98AC02

PP

ACCESSORIS.

0,660

x

1,00359 =

0,66237

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,52332

6,52332
11,28234
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-9

EA00FL09

ML

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL,
mod. ISODEC, o equivalent, de 254 mm. de diàmetre,
format per tub interior d'alumini, aïllat amb manta de
fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 Kg/m3. de
densitat, recobert exteriorment per una resistent
làmina d'alumini reforçada amb fil de fibra en espiral.
S'inclouen p.p. d'accessoris (abraçadores, cinta
adhesiva, cèrcols...) de muntatge.

11,28234

Rend.: 1,000

Unitats

23,45

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

11,89754
11,89754

11,89754
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Materials
BA00FL09

ML

TUB DEC FLEXAL ISODEC DE 254 mm.

1,000

x

10,30686 =

10,30686

BA98AC02

PP

ACCESSORIS.

1,240

x

1,00359 =

1,24445

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,55131

11,55131
23,44885
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EA00HG03

ML

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm.
de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris,
p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

23,44885

Rend.: 1,000

Unitats

14,70

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

0,423 /R x

23,79508 =

Subtotal:

10,06532
10,06532

10,06532

Materials
BA00HG03

ML

Marca Novatub.

1,000

x

2,98066 =

2,98066

BAPER55

PP

ACCESSORIS I SUPORTS TUB HELICOIDAL

0,030

x

55,19737 =

1,65592

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,63658

4,63658
14,70190
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EA00HG09

ML

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm.
de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris,
p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

14,70190

Rend.: 1,000

Unitats

19,31

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

11,89754
11,89754

11,89754

Materials
BA00HG09

ML

Marca Novatub.

1,000

x

4,76704 =

4,76704

BAP55

PP

20% soportes y 35% accesorios.

0,048

x

55,19737 =

2,64947

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,41651

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

7,41651
19,31405
0,00000
19,31405
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P-10

EA00HGP2

ML

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm
de diàmetre i 0'5 mm de gruix, forrat interiorment amb
aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL G1 de 25 mm
de gruix format per manta de mineral ARENA amb
revestiment en una de les cares amb teixit NETO de
vidre reforçat de color negre de gran resistència
mecànica. Reacció al foc A2-s1 d0. S'inclouen p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i
suports.

Rend.: 1,000

Unitats

25,62

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EA00HG03

ML

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm.
de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris,
p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

1,000

x

14,70190 =

14,70190

EA03IS05

M2

Subm. i col. d'aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL
G1, o equivalent, de 25 mm de gruix format per manta
de mineral ARENA amb revestiment en una de les
cares amb teixit NETO de vidre reforçat de color
negre de gran resistència mecànica. Reacció al foc
A2-s1 d0. Per a aïllament interior de conductes
metàl·lics. S'inclou material auxiliar de muntatge.

0,471

x

23,18459 =

10,91994

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,62184

25,62184
25,62184
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-11

EA00HGP7

ML

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm
de diàmetre i 0'5 mm de gruix, forrat interiorment amb
aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL G1 de 25 mm
de gruix format per manta de mineral ARENA amb
revestiment en una de les cares amb teixit NETO de
vidre reforçat de color negre de gran resistència
mecànica. Reacció al foc A2-s1 d0. S'inclouen p.p.
d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i
suports.

25,62184

Rend.: 1,000

Unitats

36,80

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EA00HG09

ML

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm.
de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris,
p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

1,000

x

19,31405 =

19,31405

EA03IS05

M2

Subm. i col. d'aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL
G1, o equivalent, de 25 mm de gruix format per manta
de mineral ARENA amb revestiment en una de les
cares amb teixit NETO de vidre reforçat de color
negre de gran resistència mecànica. Reacció al foc
A2-s1 d0. Per a aïllament interior de conductes
metàl·lics. S'inclou material auxiliar de muntatge.

0,754

x

23,18459 =

17,48118

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

36,79523

36,79523

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

36,79523
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-12

EA03CL06

M2

Subm. i col. de conducte de llana de vidre ISOVER
CLIMAVER NETO, o equivalent, amb revestiment
exterior d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre +
kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic
d'alta resistència mecánica). Reacció al foc A2-s1 d0.
Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de
tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris
i suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6,
remats amb folrat de les juntes entre unions amb
cinta alumínica CLIMAVER NETO i a les juntes
interiors de les parets dels conductes segellat amb
silicona.

36,79523

Rend.: 1,000

Unitats

47,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013G000

HO

Ajudant calefactor

0,500 /R x

21,40654 =

10,70327

A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

1,000 /R x

23,79508 =

23,79508

Subtotal:

34,49835

34,49835

Materials
BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

1,000

x

11,55130 =

11,55130

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,55489

12,55489
47,05324
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EA03IS05

M2

Subm. i col. d'aïllament ISOVER CLIMLINER ROLL
G1, o equivalent, de 25 mm de gruix format per manta
de mineral ARENA amb revestiment en una de les
cares amb teixit NETO de vidre reforçat de color
negre de gran resistència mecànica. Reacció al foc
A2-s1 d0. Per a aïllament interior de conductes
metàl·lics. S'inclou material auxiliar de muntatge.

47,05324

Rend.: 1,000

Unitats

23,18

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

0,739 /R x

23,79508 =

Subtotal:

17,58456
17,58456

17,58456

Materials
BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BA03IS05

M2

MANTA ISOVER CLIMLINER ROLL G1 25 mm
8432539820903

1,000

x

4,59644 =

4,59644

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

5,60003

5,60003

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

23,18459
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-13

EA15FZ0400

UN

Subministrament i col·locació de fan coil
AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P, construït en xapa zincada de
0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant
conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per
instal·lacions no vistes no conduïdes (configurable
mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2
bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar
amb salts tèrmics específics de xarxes de districte,
millorant les prestacions davant les habituals
solucions estandaritzades de mercat, realitzades en
tubs de coure i aletes continues fixades per expansió
mecànica dels tubs, dissenyades per a unes pèrdues
de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20
kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats
femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució,
vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb
ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet
termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un
molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC
Brushless d’última generació, modulació contínua del
0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant
de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega
instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de
connexions amb grau de protecció IP20, situada al
lateral del fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de
marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal
i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents
característiques:
- Posició: FC-05
- Model: FCZSI 301 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 377 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de
treball de disseny: 45,6 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret +
Irr.) al punt de treball de disseny: 49,3 dB(A)
- Punt de treball: 8,2 V
- Potencia absorbida: 29 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de
disseny: 2.191 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de
disseny: 1.436 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred:
25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria
de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 222 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 32,7 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de
disseny: 1.930 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor:
20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

23,18459

736,81

€

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

17

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PARTIDES D'OBRA

de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 112 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 3,9 kPa
- Potència màx. motor: 97 W
- Intensitat màx. 0,45 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 793 x 453 mm (alçada x
amplada x profunditat)
- Pes: 15,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el
plènum de retorn construït amb planxa galvanizada
amb xarneres i sistema d'obertura i tancament,
portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una
vegada posada en funcionament la instal·lació, safata
de condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn,
juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a
baixant de sanejament més proper, suports tipus
silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar
de muntatge.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

3,000 /R x

23,79508 =

71,38524

A013G000

HO

Ajudant calefactor

3,000 /R x

21,40654 =

64,21962

Subtotal:

135,60486

135,60486

Materials
BA15FZA0

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC8

1,000

x

6,70398 =

6,70398

BA15FZ04

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 301 P 4 TUBS

1,000

x

401,77662 =

401,77662

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

2,000

x

11,55130 =

23,10260

BA08VA01

ML

VARILLA M-8.

4,000

x

1,68602 =

6,74408

BA11SU01

ML

3,08100 =

12,32400

JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

4,000

x

BAMARE01 UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

1,000

x

38,13637 =

38,13637

BA99ADES PP

ACCESSORIS DE DESGUAS.

1,500

x

1,00359 =

1,50539

BA09ST01

UN

SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

4,000

x

5,89106 =

23,56424

BA99AELE

PP

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

2,000

x

1,00359 =

2,00718

BA99AHID

PP

ACCESSORIS CONNEXIONAT
HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

3,350

x

1,00359 =

3,36203

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

10,000

x

1,00359 =

10,03590

BAMAPF01 UN

PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

1,000

x

55,19737 =

55,19737

BA15G401

FILTRE G4 DE RECANVI

1,000

x

16,74990 =

16,74990

UN

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

601,20966

601,20966
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-14

EA15FZ0600

UN

Subministrament i col·locació de fan coil
AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P construït en xapa zincada de
0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant
conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per
instal·lacions no vistes no conduïdes (configurable
mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2
bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar
amb salts tèrmics específics de xarxes de districte,
millorant les prestacions davant les habituals
solucions estandaritzades de mercat, realitzades en
tubs de coure i aletes continues fixades per expansió
mecànica dels tubs, dissenyades per a unes pèrdues
de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20
kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats
femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució,
vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb
ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet
termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un
molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC
Brushless d’última generació, modulació contínua del
0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant
de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega
instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de
connexions amb grau de protecció IP20, situada al
lateral del fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de
marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal
i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents
característiques:
- Posició: FC-01
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 491 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de
treball de disseny: 43,7 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret +
Irr.) al punt de treball de disseny: 46,6 dB(A)
- Punt de treball: 7,4 V
- Potencia absorbida: 39,3 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de
disseny: 3.465 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de
disseny: 2.283 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred:
25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria
de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 351 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,5 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de
disseny: 3.107 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor:
20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

736,81452
0,00000
736,81452

906,04

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PARTIDES D'OBRA

de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 181 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 1,9 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x
amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el
plènum de retorn construït amb planxa galvanizada
amb xarneres i sistema d'obertura i tancament,
portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una
vegada posada en funcionament la instal·lació, safata
de condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn,
juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a
baixant de sanejament més proper, suports tipus
silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar
de muntatge.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

3,000 /R x

23,79508 =

71,38524

A013G000

HO

Ajudant calefactor

3,000 /R x

21,40654 =

64,21962

Subtotal:

135,60486

135,60486

Materials
BA15G401

UN

FILTRE G4 DE RECANVI

1,000

x

16,74990 =

16,74990

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

2,000

x

11,55130 =

23,10260

BA08VA01

ML

VARILLA M-8.

4,000

x

1,68602 =

6,74408

BA09ST01

UN

SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

4,000

x

5,89106 =

23,56424

BA11SU01

ML

JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

4,000

x

3,08100 =

12,32400

BA15FZA1

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC9

1,000

x

7,78783 =

7,78783

ACCESSORIS DE DESGUAS.

1,500

x

1,00359 =

1,50539

BA99ADES PP
BA99AELE

PP

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

2,000

x

1,00359 =

2,00718

BA99AHID

PP

ACCESSORIS CONNEXIONAT
HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

3,350

x

1,00359 =

3,36203

BAAUX

PP

10,000

x

1,00359 =

10,03590

1,000

x

55,19737 =

55,19737

BAMAPF01 UN

MATERIAL AUXILIAR
PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

BAMARE01 UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

1,000

x

38,13637 =

38,13637

BA15FZ06

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 901 P 4 TUBS

1,000

x

569,91783 =

569,91783

UN

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

770,43472

770,43472
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-15

EA15FZ0601

UN

Subministrament i col·locació de fan coil
AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P construït en xapa zincada de
0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant
conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per
instal·lacions no vistes no conduïdes (configurable
mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2
bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar
amb salts tèrmics específics de xarxes de districte,
millorant les prestacions davant les habituals
solucions estandaritzades de mercat, realitzades en
tubs de coure i aletes continues fixades per expansió
mecànica dels tubs, dissenyades per a unes pèrdues
de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20
kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats
femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució,
vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb
ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet
termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un
molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC
Brushless d’última generació, modulació contínua del
0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant
de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega
instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de
connexions amb grau de protecció IP20, situada al
lateral del fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de
marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal
i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents
característiques:
- Posició: FC-02
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 616 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de
treball de disseny: 48,0 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret +
Irr.) al punt de treball de disseny: 51,1 dB(A)
- Punt de treball: 7,8 V
- Potencia absorbida: 49,8 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de
disseny: 4.253 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de
disseny: 2.769 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred:
25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria
de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 430 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de
disseny: 3.736 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor:
20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

906,03958
0,00000
906,03958
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€
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PARTIDES D'OBRA

de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 217 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 2,7 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x
amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el
plènum de retorn construït amb planxa galvanizada
amb xarneres i sistema d'obertura i tancament,
portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una
vegada posada en funcionament la instal·lació, safata
de condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn,
juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a
baixant de sanejament més proper, suports tipus
silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar
de muntatge.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

3,000 /R x

23,79508 =

71,38524

A013G000

HO

Ajudant calefactor

3,000 /R x

21,40654 =

64,21962

Subtotal:

135,60486

135,60486

Materials
SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

4,000

x

5,89106 =

23,56424

BAMAPF01 UN

BA09ST01

UN

PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

1,000

x

55,19737 =

55,19737

BAMARE01 UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

BA08VA01

ML

BA15FZ06

UN

BA15FZA1

UN

BA15G401

UN

1,000

x

38,13637 =

38,13637

10,000

x

1,00359 =

10,03590

VARILLA M-8.

4,000

x

1,68602 =

6,74408

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 901 P 4 TUBS

1,000

x

569,91783 =

569,91783

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC9

1,000

x

7,78783 =

7,78783

FILTRE G4 DE RECANVI

1,000

x

16,74990 =

16,74990

BA99ADES PP

ACCESSORIS DE DESGUAS.

1,500

x

1,00359 =

1,50539

BA99AELE

PP

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

2,000

x

1,00359 =

2,00718

BA99AHID

PP

ACCESSORIS CONNEXIONAT
HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

3,350

x

1,00359 =

3,36203

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

2,000

x

11,55130 =

23,10260

BA11SU01

ML

JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

4,000

x

3,08100 =

12,32400

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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770,43472
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-16

EA15FZ0602

UN

Subministrament i col·locació de fan coil
AIRLAN/AERMEC, o equivalent, amb certificació
Eurovent sèrie FCZSI P, construït en xapa zincada de
0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant
conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per
instal·lacions no vistes no conduïdes (configurable
mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb 2
bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar
amb salts tèrmics específics de xarxes de districte,
millorant les prestacions davant les habituals
solucions estandaritzades de mercat, realitzades en
tubs de coure i aletes continues fixades per expansió
mecànica dels tubs, dissenyades per a unes pèrdues
de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20
kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats
femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució,
vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb
ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet
termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un
molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC
Brushless d’última generació, modulació contínua del
0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant
de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega
instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de
connexions amb grau de protecció IP20, situada al
lateral del fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de
marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal
i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents
característiques:
- Posició: FC-04
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 828 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de
treball de disseny: 54,0 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret +
Irr.) al punt de treball de disseny: 58,0 dB(A)
- Punt de treball: 8,6 V
- Potencia absorbida: 72,5 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de
disseny: 5.427 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de
disseny: 3.500 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred:
25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria
de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 549 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 12,2 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de
disseny: 4.728 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor:
20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

906,03958
0,00000
906,03958

906,04

€
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PARTIDES D'OBRA

de calor: 60 / 45 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 275 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 4,1 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x
amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el
plènum de retorn construït amb planxa galvanizada
amb xarneres i sistema d'obertura i tancament,
portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una
vegada posada en funcionament la instal·lació, safata
de condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn,
juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a
baixant de sanejament més proper, suports tipus
silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar
de muntatge.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

3,000 /R x

23,79508 =

71,38524

A013G000

HO

Ajudant calefactor

3,000 /R x

21,40654 =

64,21962

Subtotal:

135,60486

135,60486

Materials
BA15FZA1

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC9

1,000

x

7,78783 =

7,78783

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

2,000

x

11,55130 =

23,10260

BA08VA01

ML

VARILLA M-8.

4,000

x

1,68602 =

6,74408

BA09ST01

UN

SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

4,000

x

5,89106 =

23,56424

BA15FZ06

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 901 P 4 TUBS

1,000

x

569,91783 =

569,91783

BA99ADES PP

ACCESSORIS DE DESGUAS.

1,500

x

1,00359 =

1,50539

BA99AELE

PP

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

2,000

x

1,00359 =

2,00718

BA99AHID

PP

ACCESSORIS CONNEXIONAT
HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

3,350

x

1,00359 =

3,36203

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

10,000

x

1,00359 =

10,03590

BAMAPF01 UN

PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

1,000

x

55,19737 =

55,19737

BAMARE01 UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

1,000

x

38,13637 =

38,13637

BA11SU01

ML

JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

4,000

x

3,08100 =

12,32400

BA15G401

UN

FILTRE G4 DE RECANVI

1,000

x

16,74990 =

16,74990

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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770,43472
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

906,03958
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-17

EA34DK03

UN

Subm. i col. de comporta de regulació manual
SCHAKO mod. DKG-125, o equivalent. S' inclou p.p.
de material auxiliar de muntatge.

906,03958

Rend.: 1,000

Unitats

28,48

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

0,750 /R x

23,79508 =

Subtotal:

17,84631
17,84631

17,84631

Materials
BA34DK03

UN

COMP. REG. SCHAKO DKG-125

1,000

x

9,63445 =

9,63445

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,63804

10,63804
28,48435
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-18

EA34DK07

UN

Subm. i col. de comporta de regulació manual
SCHAKO mod. DKG-200. S' inclou p.p. de material
auxiliar de muntatge.

28,48435

Rend.: 1,000

Unitats

38,42

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

0,750 /R x

23,79508 =

Subtotal:

17,84631
17,84631

17,84631

Materials
BA34DK07

UN

COMP. REG. SCHAKO DKG-200

1,000

x

19,56998 =

19,56998

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20,57357

20,57357
38,41988
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-19

EACOF417M

UN

Subm. i col. de connexió a l'circuit hidràulic de
fan-coil. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 2 vies.
Formada per:
2 Vàlvules de bola DN-20.
2 Vàlvules de bola DN-15.
1 Filtre colador DN-20.
1 Filtre colador DN-15.
2 Maniguets antivibratoris DN-20.
2 Maniguets antivibratoris DN-15.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15.

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

38,41988

692,82

€
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PARTIDES D'OBRA

2 Purgadors d'aire.
2 Punts de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de
bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb
el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge i regulació
de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de
cabal i D.F.
Nota: Els actuadors de les vàlvules estan definits en
el capítol de control BMS.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013G000

HO

Ajudant calefactor

A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

5,000 /R x

21,40654 =

107,03270

16,000 /R x

23,79508 =

380,72128

Subtotal:

487,75398

487,75398

Materials
BACOF417 UN

CONNEXIO FAN-COIL 4 TUBS 2 VIES DN-20 /
DN-15 + AILLAMENT

1,000

x

205,06323 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

205,06323
205,06323

692,81721
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-20

EACOF20600

UN

Subm. i col. de connexió al circuit hidràulic de
fan-coil. Sistema a 2 tubs amb vàlvula de 2 vies.
Formada per:
2 Vàlvules de bola DN-15.
1 Vàlvula de seient DN-15.
1 Filtre colador DN-15.
2 Maniguets antivibratoris de DN-15.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15.
1 Purgador d'aire.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de
bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb
el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge i regulació
de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de
cabal i D.F.

692,81721

Rend.: 1,000

Unitats

205,06323

322,77

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013G000

HO

Ajudant calefactor

3,000 /R x

21,40654 =

64,21962

A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

7,000 /R x

23,79508 =

166,56556

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

230,78518

230,78518

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

26
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Materials
BACOF2060 UN

CONNEXIO FAN-COIL 2 TUBS 2 VIES
DN-15+AILLAMENT

1,000

91,98893 =

x

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

91,98893
91,98893

322,77411
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-21

EACOF416M00 UN

Subm. i col. de connexió a l'circuit hidràulic de
fan-coil. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 2 vies.
Formada per:
4 Vàlvules de bola DN-15.
2 Filtres coladors DN-15.
4 Maniguets antivibratoris DN-15.
2 Vàlvules d'equilibrat T.A. STAD15.
2 Purgadors d'aire.
2 Punts de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de
bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs
més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb
el R.I.T.E., material auxiliar de muntatge i regulació
de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de
cabal i D.F.

91,98893

322,77411

Rend.: 1,000

582,67

€

Nota: Els actuadors de les vàlvules estan definits en
el capítol de control BMS.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

A013G000

HO

Ajudant calefactor

13,000 /R x

23,79508 =

309,33604

5,000 /R x

21,40654 =

107,03270

Subtotal:

416,36874

416,36874

Materials
BACOF416 UN

CONNEXIO FAN-COIL 4 TUBS 2 VIES DN-15 /
DN-15+AILLAMENT

1,000

x

166,30465 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

166,30465

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-22

EALBCEST

PA

AJUDES DE CABLEJAT ESTRUCTURAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en tabics.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements
encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas
de instal.lacions.

166,30465

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

166,30465
582,67339
0,00000
582,67339

391,25

€
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Retirada de les restes d'obra i altres productes de
rebuig resultat d'aquests treballs.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

391,25000
0,00000
391,2500

________________________________________________________________________________________________________________
P-23

EALBCONT

PA

AJUDES DE CONTROL:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements
encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas
de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de
rebuig resultat d'aquests treballs.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

503,10

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

503,10000
0,00000
503,1000

________________________________________________________________________________________________________________
P-24

EALBDINC

PA

AJUDES DE DETECCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements
encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas
de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de
rebuig resultat d'aquests treballs.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

163,95

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

163,95000
0,00000
163,9500

________________________________________________________________________________________________________________
P-25

EALBEINC

PA

AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites
bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a
col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements
encastats.

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

206,89

€
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Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas
de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de
rebuig resultat d'aquests treballs.
No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes
tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160
mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a
instal.lacions.
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

206,89000
0,00000
206,8900

________________________________________________________________________________________________________________
P-26

EALBELEC

PA

AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els
acabats del Centre de Transformació, bancades i
suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements
encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas
de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de
rebuig resultat d'aquests treballs.

Rend.: 1,000

1.213,55

€

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes
tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160
mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a
instal.lacions.
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.213,55000
0,00000
1.213,5500

________________________________________________________________________________________________________________
P-27

EALBFONT

PA

AJUDES DE FONTANERIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

60,21

€
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PARTIDES D'OBRA

bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a
col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements
encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas
de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de
rebuig resultat d'aquests treballs.
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

60,21000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

60,2100

________________________________________________________________________________________________________________
P-28

EALBSANE

PA

AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per
deixar la instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas
de instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat
segons diàmetres de les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de
rebuig resultat d'aquests treballs.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

60,21

€

60,21000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

60,2100

________________________________________________________________________________________________________________
P-29

EATA6XBZ

u

Subministrament i muntatge de muntant vertical i
tapeta de fusta de 60x60x2620mm de secció amb
galze per vidre o encaix de porta en continuitat amb
els existents.

Rend.: 1,000

189,26

€

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
muntat segons les especificacions de la DT.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

4,000 /R x

21,59722 =

86,38888

A012A000

h

Oficial 1a fuster

4,000 /R x

23,43378 =

93,73512

Subtotal:

180,12400

180,12400

Materials
BAZ5-0ZGE m

Llistó de fusta de pi, de 30x30 mm de secció amb
galze per a vidre

3,000

x

1,54540 =

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

4,63620
4,63620

4,63620
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

4,50310

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

189,26330
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-30

EATA6XEZ

u

Frontal de portes i parts cegues tipus P08-P09 per
encaixar dintre de subestructura de mampares
existents o replicada. Subministrament i col·locació
de frontal de fusta i vidre amb fulles batents. Part
cega formada per subestructura de fusta de pi,
40x100mm/40x50mm, i aïllament amb plaques
d'aglomerat de suro de 40mm i tauler contraxapat de
11mm. Les portes d'una fulla batent amb la mateixa
estructura i 60mm de gruix amb galze. Acabat
envernissat natural.

189,26330

Rend.: 1,000

3.982,08

€

Inclou tirador de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre, clau mestrejada,
quatre perns de suport, perfils de goma
d'estanqueitat, aplomat del bastiment, ajustat de les
fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat
FSC.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

24,000 /R x

23,43378 =

562,41072

A012D000

h

Oficial 1a pintor

18,000 /R x

23,01227 =

414,22086

A013A000

h

Ajudant fuster

24,000 /R x

21,59722 =

518,33328

A013D000

h

Ajudant pintor

18,000 /R x

21,43664 =

385,85952

Subtotal:

1.880,82438

1.880,82438

Materials
BAZGU00Z u

Pany de seguretat per encastar

2,000

x

281,00478 =

562,00956

BAQDD28Z u

Fulla batent per a porta interior, de xapat de fusta de
pi, de 60 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 94 cm d'amplària i de 250 cm
d'alçària

2,000

x

491,75836 =

983,51672

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

0,0696

x

15,20436 =

1,05822

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

2,400

x

180,64593 =

433,55023

BAZGC360 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

2,000

x

26,75568 =

53,51136

B7C51400

Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de
densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell
recte

2,400

x

8,58068 =

20,59363

m2

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

2.054,23972

2.054,23972
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

47,02061

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3.982,08471
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-31

EATA6XJZ

u

Mampara tipus F2. Subministrament i col·locació de
mampara de fusta fusta i vidre amb fulla batent + fixe.
Formada per subestructura de fusta de pi amb
envernissat efecte nature, mecanitzada de mides
variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar
de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o equivalent
amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per
senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota
l'alçada formades per estructura de fusta de pi
tractada amb autoclau demides variables segons
plànol de detall, del mateix gruix que la mampara,
amb galze i perfils de goma i vidre laminar de
seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent.
Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm,
tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de
cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i
quatre perns de suport, aplomat del bastiment, ajustat
de les fulles fixació del farratge i anivellat.

3.982,08471

Rend.: 0,990

19.719,51

€

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat
FSC.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

50,000 /R x

28,48184 =

1.438,47677

A013D000

h

Ajudant pintor

16,000 /R x

21,43664 =

346,45075

A012D000

h

Oficial 1a pintor

10,000 /R x

23,01227 =

232,44717

A012A000

h

Oficial 1a fuster

50,000 /R x

23,43378 =

1.183,52424

A013E000

h

Ajudant vidrier

18,000 /R x

25,80227 =

469,13218

A013A000

h

Ajudant fuster

48,000 /R x

21,59722 =

1.047,13794

Subtotal:

4.717,16905

4.717,16905

Materials
BAZGU00Z u

Pany de seguretat per encastar

6,000

x

281,00478 =

1.686,02868

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

1,000

x

15,20436 =

15,20436

BATA66X1

m2

52,500

x

180,64593 =

9.483,91133

6,000

x

26,75568 =

160,53408

BAZGC360 u

Tancament fusta-vidre
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

Subtotal:

11.345,67845

Partides d'obra
PC1H-5CW m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

52,500

x

67,40442 =

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

3.538,73205

11.345,67845
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PARTIDES D'OBRA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Subtotal:

3.538,73205

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

117,92923

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

19.719,50878
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-32

EATA6XKZ

u

3.538,73205

Mampara tipus F4. Subministrament i col·locació de
mampara de fusta fusta i vidre amb fulla batent + fixe.
Formada per subestructura de fusta de pi amb
envernissat efecte nature, mecanitzada de mides
variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar
de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o equivalent
amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per
senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota
l'alçada formades per estructura de fusta de pi
tractada amb autoclau demides variables segons
plànol de detall, del mateix gruix que la mampara,
amb galze i perfils de goma i vidre laminar de
seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent.
Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm,
tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de
cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i
quatre perns de suport, aplomat del bastiment, ajustat
de les fulles fixació del farratge i anivellat.

19.719,50878

Rend.: 0,584

5.975,57

€

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat
FSC.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013E000

h

Ajudant vidrier

8,000 /R x

25,80227 =

353,45575

23,43378 =

481,51603

A012A000

h

Oficial 1a fuster

12,000 /R x

A012D000

h

Oficial 1a pintor

5,000 /R x

23,01227 =

197,02286

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

8,000 /R x

28,48184 =

390,16219

A013A000

h

Ajudant fuster

12,000 /R x

21,59722 =

443,77849

A013D000

h

Ajudant pintor

5,000 /R x

21,43664 =

183,53288

Subtotal:

2.049,46820

2.049,46820

Materials
B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

1,000

x

15,20436 =

15,20436

15,560

x

180,64593 =

2.810,85067

Subtotal:

2.826,05503

Partides d'obra
PC1H-5CW m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

15,560

x

67,40442 =

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1.048,81278

2.826,05503
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PARTIDES D'OBRA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Subtotal:

1.048,81278

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

51,23671

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5.975,57272
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-33

EATA6XLZ

u

1.048,81278

Mampara tipus F4. Subministrament i col·locació de
mampara de fusta fusta i vidre amb fulla batent + fixe.
Formada per subestructura de fusta de pi amb
envernissat efecte nature, mecanitzada de mides
variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar
de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o equivalent
amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per
senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota
l'alçada formades per estructura de fusta de pi
tractada amb autoclau demides variables segons
plànol de detall, del mateix gruix que la mampara,
amb galze i perfils de goma i vidre laminar de
seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent.
Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm,
tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de
cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i
quatre perns de suport, aplomat del bastiment, ajustat
de les fulles fixació del farratge i anivellat.

5.975,57272

Rend.: 1,000

3.629,65

€

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat
FSC.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013E000

h

Ajudant vidrier

5,000 /R x

25,80227 =

129,01135

23,43378 =

234,33780

A012A000

h

Oficial 1a fuster

10,000 /R x

A012D000

h

Oficial 1a pintor

5,000 /R x

23,01227 =

115,06135

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

5,000 /R x

28,48184 =

142,40920

A013A000

h

Ajudant fuster

10,000 /R x

21,59722 =

215,97220

A013D000

h

Ajudant pintor

5,000 /R x

21,43664 =

107,18320

Subtotal:

943,97510

943,97510

Materials
BAZGU00Z u

Pany de seguretat per encastar

1,000

x

281,00478 =

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

1,000

x

15,20436 =

15,20436

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

9,430

x

180,64593 =

1.703,49112

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000

x

26,75568 =

26,75568

BAZGC360 u

Subtotal:

281,00478

2.026,45594

Partides d'obra
PC1H-5CW m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN

9,430

x

67,40442 =

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

635,62368

2.026,45594
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PARTIDES D'OBRA

12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Subtotal:

635,62368

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

23,59938

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3.629,65410
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-34

EATA6XMZ

u

635,62368

Muntatge de mòdul reaprofitat format per: vidre
laminar, travessers horitzontals superior i inferiors de
fusta de 60x60mm de secció, tapeta i ribet de fusta.
S'inclou un 50% de travessers nous per si no es pot
reaprofitar el total del material reservat.

3.629,65410

Rend.: 1,000

310,03

€

Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat
FSC.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat segons les especificacions de la DT.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

3,000 /R x

23,43378 =

A013A000

h

Ajudant fuster

3,000 /R x

21,59722 =

64,79166

A013E000

h

Ajudant vidrier

3,000 /R x

25,80227 =

77,40681

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

3,000 /R x

28,48184 =

85,44552

Subtotal:

70,30134

297,94533

297,94533

Materials
BAZ5-0ZGE m

Llistó de fusta de pi, de 30x30 mm de secció amb
galze per a vidre

3,000

x

1,54540 =

Subtotal:

4,63620

EATA6XNZ

u

4,63620

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

7,44863

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

310,03016
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-35

4,63620

Mampara tipus F2. Subministrament i col·locació de
mampara de fusta fusta i vidre amb fulla batent + fixe.
Formada per subestructura de fusta de pi amb
tractamentamb
envernissat
efecte
nature,
mecanitzada de mides variables segons plànol de
detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar
de seguretat incolor SGG stadip 55.1 o equivalent
amb aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per
senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota
l'alçada formades per estructura de fusta de pi
tractada amb autoclau demides variables segons
plànol de detall, del mateix gruix que la mampara,
amb galze i perfils de goma i vidre laminar de

Rend.: 0,887

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

310,03016

17.630,67

€
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PARTIDES D'OBRA

seguretat incolor SGG stadip 66.1 o equivalent.
Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm,
tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de
cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i
quatre perns de suport, aplomat del bastiment, ajustat
de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat
FSC.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013E000

h

Ajudant vidrier

16,000 /R x

25,80227 =

465,42990

A012A000

h

Oficial 1a fuster

48,000 /R x

23,43378 =

1.268,11887

A012D000

h

Oficial 1a pintor

8,000 /R x

23,01227 =

207,55148

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

16,000 /R x

28,48184 =

513,76487

A013A000

h

Ajudant fuster

48,000 /R x

21,59722 =

1.168,73344

A013D000

h

Ajudant pintor

16,000 /R x

21,43664 =

386,68122

Subtotal:

4.010,27978

4.010,27978

Materials
BAZGU00Z u

Pany de seguretat per encastar

6,000

x

281,00478 =

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

1,000

x

15,20436 =

15,20436

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

47,000

x

180,64593 =

8.490,35871

6,000

x

26,75568 =

160,53408

BAZGC360 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

Subtotal:

1.686,02868

10.352,12583

10.352,12583

Partides d'obra
PC1H-5CW m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

47,000

x

67,40442 =

Subtotal:

3.168,00774

3.168,00774

3.168,00774

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

100,25699

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

17.630,67034
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

17.630,67034
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P-36

EATA6XOZ

u

Muntatge de muntant vertical i tapeta de fusta
reaprofitats de 60x60x2620mm de secció amb galze
per vidre o encaix de porta.

Rend.: 1,000

138,47

€

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
muntat segons les especificacions de la DT.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012A000

h

A013A000

h

Oficial 1a fuster

3,000 /R x

23,43378 =

70,30134

Ajudant fuster

3,000 /R x

21,59722 =

64,79166

Subtotal:

135,09300

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

3,37733

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

138,47033
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-37

EATA6XPZ

u

135,09300

Frontal de portes i parts cegues tipus P06 i P07 per
encaixar dintre de subestructura de mampares
existents o replicada. Subministrament i col·locació
de frontal de fusta i vidre amb fulles batents. Part
cega formada per subestructura de fusta de pi,
40x100mm, i aïllament amb plaques d'aglomerat de
suro de 40mm i tauler contraxapat de 11mm. Les
portes d'una fulla batent amb la mateixa estructura i
60mm de gruix amb galze. Acabat envernissat natural.

138,47033

Rend.: 1,000

1.967,32

€

Inclou tirador de fusta de diàmetre 25 x600mm,
pestell de cop, pany de cilindre, clau mestrejada,
quatre perns de suport, perfils de goma
d'estanqueitat, aplomat del bastiment, ajustat de les
fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat
FSC.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

16,000 /R x

23,43378 =

374,94048

A012D000

h

Oficial 1a pintor

4,000 /R x

23,01227 =

92,04908

21,59722 =

345,55552

21,43664 =

85,74656

A013A000

h

Ajudant fuster

16,000 /R x

A013D000

h

Ajudant pintor

4,000 /R x
Subtotal:

898,29164

Materials
B7C51400

m2

BAZGU00Z u

Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de
densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell
recte

1,300

x

8,58068 =

11,15488

Pany de seguretat per encastar

1,000

x

281,00478 =

281,00478

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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BAQDD28Z u

Fulla batent per a porta interior, de xapat de fusta de
pi, de 60 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 94 cm d'amplària i de 250 cm
d'alçària

B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

BATA66X1

m2

BAZGC360 u

1,000

x

491,75836 =

491,75836

0,0696

x

15,20436 =

1,05822

Tancament fusta-vidre

1,300

x

180,64593 =

234,83971

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000

x

26,75568 =

26,75568

Subtotal:

1.046,57163

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

22,45729

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1.967,32056
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-38

EATA6XSZ

m2

1.046,57163

Subministrament i col·locació d'envà lleuger de fusta i
vidre. Format per subestructura de fusta de pi de
60x60mm amb tractament amb autoclau, acabat
envernissat natural i vidre laminar de seguretat incolor
SGG stadip 66.1 o equivalent amb aplicació de vinil
adhesiu translúcid retallat per senyalització segons
indicacions de la DF, en continuitat amb els envans
existents.

1.967,32056

Rend.: 1,000

347,50

€

Inclou galzes per vidres.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat
FSC.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,1666 /R x

23,01227 =

3,83384

A013D000

h

Ajudant pintor

0,1666 /R x

21,43664 =

3,57134

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,6666 /R x

28,48184 =

18,98599

A013E000

h

Ajudant vidrier

0,6666 /R x

25,80227 =

17,19979

A013A000

h

Ajudant fuster

0,6666 /R x

21,59722 =

14,39671

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,6666 /R x

23,43378 =

15,62096

Subtotal:

73,60863

73,60863

Materials
B7J500W0

l

Escuma de poliuretà en aerosol

1,000

x

15,20436 =

15,20436

BATA66X1

m2

Tancament fusta-vidre

1,000

x

180,64593 =

180,64593

Subtotal:

195,85029

Partides d'obra
EC151D01

m2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.S'han de
considerar les respectives dimensions segons els
criteris següents, cal prendre el múltiple immediat

1,000

x

76,20533 =

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

76,20533

195,85029
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superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària
i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per
unitat
Subtotal:

76,20533

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,84022

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

347,50447
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-39

EATA6XUZ

u

76,20533

Mampara tipus F3. Subministrament i col·locació de
mampara de fusta fusta i vidre amb fulla batent + fixe.
Formada per subestructura de fusta de pi amb
envernissat efecte nature, mecanitzada de mides
variables segons plànol de detall.
Part fixe transparent formada per vidre laminar de
seguretat incolor SGG stadip 55.1 o equivalent amb
aplicació de vinil adhesiu translúcid retallat per
senyalització segons indicacions de la DF.
La porta d'una fulla batent transparents a tota
l'alçada formada per estructura de fusta de pi tractada
amb autoclau demides variables segons plànol de
detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i
perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor
SGG stadip 66.1 o equivalent. Acabat envernissat
natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm,
tiradors de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de
cop, pany de cilindre per clau, mecanitzat per pany i
quatre perns de suport, aplomat del bastiment, ajustat
de les fulles fixació del farratge i anivellat.

347,50447

Rend.: 1,000

3.024,67

€

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat
FSC.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013E000

h

Ajudant vidrier

6,000 /R x

25,80227 =

154,81362

A012A000

h

Oficial 1a fuster

8,000 /R x

23,43378 =

187,47024

23,01227 =

46,02454

A012D000

h

Oficial 1a pintor

2,000 /R x

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

3,000 /R x

28,48184 =

85,44552

A013A000

h

Ajudant fuster

8,000 /R x

21,59722 =

172,77776

A013D000

h

Ajudant pintor

2,000 /R x

21,43664 =

42,87328

Subtotal:

689,40496

Materials
B7J500W0

l

BATA66X1

m2

Escuma de poliuretà en aerosol

0,0696

x

15,20436 =

1,05822

Tancament fusta-vidre

8,100

x

180,64593 =

1.463,23203

BAZGU00Z u

Pany de seguretat per encastar

1,000

x

281,00478 =

281,00478

BAZGC360 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000

x

26,75568 =

26,75568

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

689,40496
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Subtotal:

1.772,05071

1.772,05071

Partides d'obra

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PC1H-5CW m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

8,100

x

67,40442 =

Subtotal:

545,97580

545,97580

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

17,23512

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3.024,66659
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EC151D01

m2

545,97580

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.S'han de
considerar les respectives dimensions segons els
criteris següents, cal prendre el múltiple immediat
superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària
i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

3.024,66659

Rend.: 1,000

Unitats

76,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,500 /R x

28,48184 =

Subtotal:

14,24092
14,24092

14,24092

Materials
BC151D01

m2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

1,000

x

61,75080 =

Subtotal:

61,75080

61,75080

61,75080

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21361

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

76,20533
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-40

EE01H703

ML

Subm. i col. de cable de Cu 750 V tipus H07Z1-K
(AS) de 1'5 mm2. Classe CPR Cca-s1a,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor
(UNE-EN 50399). No propagador de la flama
(UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs
(UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caigua de gotes
i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i
terminals.

76,20533

Rend.: 1,000

Unitats

0,59

Preu

Ma d'obra
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Parcial

€

Import
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A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,020 /R x

23,79508 =

Subtotal:

0,47590
0,47590

0,47590

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Materials
BE01H703

ML

C. CU 750 V H07Z1-K (AS) 1'5 mm2.

1,000

x

0,11040 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,11040
0,11040

0,11040
0,58630
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-41

EE01H704

ML

Subm. i col. de cable de Cu 750 V tipus H07Z1-K
(AS) de 2'5 mm2. Classe CPR Cca-s1a,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor
(UNE-EN 50399). No propagador de la flama
(UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs
(UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caigua de gotes
i partícules inflamades (UNE-EN 50399. Acidesa
(UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i
terminals.

0,58630

Rend.: 1,000

Unitats

0,67

Preu

Parcial

23,79508 =

0,47590

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
Subtotal:

0,47590

0,47590

Materials
BE01H704

ML

C. CU 750 V H07Z1-K (AS) 2'5 mm2.

1,000

x

0,19068 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,19068
0,19068

0,19068
0,66658
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-42

EE01HA22

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K
(AS) de 3x2'5 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor
(UNE-EN 50399). No propagador de la flama
(UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs
(UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de
gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar
i terminals.

0,66658

Rend.: 1,000

Unitats

1,96

Preu

Parcial

23,79508 =

1,18975

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,050 /R x
Subtotal:

1,18975

Materials
BE01HA22

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE
EXZHELLENT XXI 1000 V.

1,000

x

0,77278 =

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

0,77278

1,18975
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Subtotal:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,77278

0,77278
1,96253
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-43

EE01HA23

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K
(AS) de 3x4 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor
(UNE-EN 50399). No propagador de la flama
(UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs
(UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de
gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar
i terminals.

1,96253

Rend.: 1,000

Unitats

2,59

Preu

Parcial

23,79508 =

1,42770

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,060 /R x
Subtotal:

1,42770

1,42770

Materials
BE01HA23

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE
EXZHELLENT XXI 1000 V.

1,000

x

1,16417 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,16417
1,16417

1,16417
2,59187
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-44

EE01HA40

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K
(AS) de 5x16 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor
(UNE-EN 50399). No propagador de la flama
(UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs
(UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de
gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar
i terminals.

2,59187

Rend.: 1,000

Unitats

8,45

Preu

Parcial

23,79508 =

2,14156

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,090 /R x
Subtotal:

2,14156

2,14156

Materials
BE01HA40

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE
EXZHELLENT XXI 1000 V.

1,000

x

6,31258 =

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

6,31258
6,31258

6,31258

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

42

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,45414
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-45

EE01HA41

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K
(AS) de 5x25 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor
(UNE-EN 50399). No propagador de la flama
(UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs
(UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de
gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar
i terminals.

8,45414

Rend.: 1,000

Unitats

11,85

Preu

Parcial

23,79508 =

2,14156

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,090 /R x
Subtotal:

2,14156

2,14156

Materials
BE01HA41

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE
EXZHELLENT XXI 1000 V.

1,000

x

9,70471 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,70471
9,70471

9,70471
11,84627
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-46

EE01HA43

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K
(AS) de 5x50 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No
propagador de l'incendi i baixa emissió de calor
(UNE-EN 50399). No propagador de la flama
(UNE-EN 60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs
(UNE-EN 50399 i UNE-EN 61034-2). Caiguda de
gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar
i terminals.

11,84627

Rend.: 1,000

Unitats

22,57

Preu

Parcial

23,79508 =

2,37951

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,100 /R x
Subtotal:

2,37951

2,37951

Materials
BE01HA43

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE
EXZHELLENT XXI 1000 V.

1,000

x

20,19220 =

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

20,19220
20,19220

20,19220
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,57171
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-47

EE02IZ01

UN

Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX
sèrie IZAR mod. N30, o equivalent. Característiques:
No permanent.
Altura de col·locació: de 2'2 a 5 m.
Autonomia: 1 h.
Lúmens: 200.
Bombeta d'emergència: MHBled
Grau de protecció: IP20, IK04.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

22,57171

Rend.: 1,000

Unitats

74,51

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

11,89754
11,89754

11,89754

Materials
BEAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BE02IZ01

UN

El conjunt óptic d'Evacuació no suposa cap cost
sobre la lluminària.

1,000

x

61,61029 =

61,61029

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

62,61388

62,61388
74,51142
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-48

EE03CO02

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador
de la flama, de diàmetre exterior 20 mm.
Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2.
Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC.
Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons
norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

74,51142

Rend.: 1,000

Unitats

2,07

Preu

Parcial

23,79508 =

1,90361

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080 /R x
Subtotal:

1,90361

1,90361

Materials
BE03CO02

ML

TUB COARRUGAT DE 20 mm.

1,000

x

0,17061 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,17061
0,17061

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

0,17061
2,07422
0,00000
2,07422
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-49

EE03CO03

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador
de la flama, de diàmetre exterior 25 mm.
Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2.
Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC.
Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons
norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

Rend.: 1,000

Unitats

2,63

Preu

Parcial

23,79508 =

2,37951

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100 /R x
Subtotal:

2,37951

2,37951

Materials
BE03CO03

ML

TUB COARRUGAT DE 25 mm.

1,000

x

0,25089 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,25089
0,25089

0,25089
2,63040
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-50

EE03CO08

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no
propagador de la flama, de diàmetre exterior 16 mm.
Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2.
Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC.
Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons
norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

2,63040

Rend.: 1,000

Unitats

2,25

Preu

Parcial

23,79508 =

1,90361

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080 /R x
Subtotal:

1,90361

1,90361

Materials
BE03CO08

ML

TUB REFLEX DE 16 mm.

1,000

x

0,32115 =

0,32115

BE99GR01

PP

Grapa de dos potes amb tirafons.

0,500

x

0,06021 =

0,03011

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,35126

0,35126
2,25487
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-51

EE03CO09

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no
propagador de la flama, de diàmetre exterior 20 mm.
Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2.
Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC.
Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons
norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

2,25487

Rend.: 1,000

Unitats

2,27

Preu

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Parcial

€

Import

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080 /R x

23,79508 =

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Subtotal:

1,90361
1,90361

1,90361

Materials
BE03CO09

ML

TUB REFLEX DE 20 mm.

1,000

x

0,34122 =

0,34122

BE99GR01

PP

Grapa de dos potes amb tirafons.

0,500

x

0,06021 =

0,03011

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,37133

0,37133
2,27494
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-52

EE03CO10

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no
propagador de la flama, de diàmetre exterior 25 mm.
Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2.
Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC.
Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons
norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

2,27494

Rend.: 1,000

Unitats

2,89

Preu

Parcial

23,79508 =

2,37951

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100 /R x
Subtotal:

2,37951

2,37951

Materials
BE99GR01

PP

Grapa de dos potes amb tirafons.

1,000

x

0,06021 =

0,06021

BE03CO10

ML

TUB REFLEX DE 25 mm.

1,000

x

0,45161 =

0,45161

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,51182

0,51182
2,89133
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-53

EE03GR03

ML

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 25 mm. de
diàmetre color RAL 7035, roscat als seus extrems,
resistència a la compresió 1250 N, resistència a
l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes.

2,89133

Rend.: 1,000

Unitats

6,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,170 /R x

23,79508 =

4,04516

A013M000

h

Ajudant muntador

0,050 /R x

21,43664 =

1,07183

Subtotal:

5,11699

Materials
BE03GR03

ML

TUB GRISDUR ROSCAT 25 mm.

1,000

x

0,93335 =

0,93335

BE99GR01

PP

Grapa de dos potes amb tirafons.

2,000

x

0,06021 =

0,12042

BE99AC01

PP

ACCESSORIS I ANCORATGES.

0,170

x

1,00359 =

0,17061

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

5,11699
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Subtotal:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,22438

1,22438
6,34137
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-54

EE04HP00

UN

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER
ELECTRIC sèrie MUREVA BOX, o equivalent, de
105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

6,34137

Rend.: 1,000

Unitats

12,45

Preu

Parcial

23,79508 =

8,09033

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,340 /R x
Subtotal:

8,09033

8,09033

Materials
BE04HP00

UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX
105x150x80 mm ENN05007

1,000

x

4,35557 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,35557
4,35557

4,35557
12,44590
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-55

EE062702

UN

Subm. i col. de commutador SIMON sèrie 27, o
equivalent, de 45x45 mm, color blanc. S'inclouen
caixa d'encastar universal o especial per a pladur
segons arquitectura, placa, peça intermitja i material
auxiliar de muntatge.

12,44590

Rend.: 1,000

Unitats

12,60

Preu

Parcial

23,79508 =

7,13852

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,300 /R x
Subtotal:

7,13852

7,13852

Materials
BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

1,000

x

0,37133 =

0,37133

BE062702

UN

COMMUTADOR SIMON-27 27201-65.

1,000

x

2,97062 =

2,97062

BE062723

UN

PLACA SIMON-27 27601-65

1,000

x

1,80645 =

1,80645

BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

1,000

x

0,31111 =

0,31111

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,45951

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

5,45951
12,59803
0,00000
12,59803
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-56

EE062710

UN

Subm. i col. de base d'endoll SIMON sèrie 27, o
equivalent, de 45x45 mm, color blanc, amb T.T.
lateral schuko. S'inclouen caixa d'encastar universal o
especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça
intermitja i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000

Unitats

12,84

Preu

Parcial

23,79508 =

7,13852

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,300 /R x
Subtotal:

7,13852

7,13852

Materials
BE062710

UN

BASE ENDOLL SIMON-27 27432-65

1,000

x

3,21147 =

3,21147

BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

1,000

x

0,37133 =

0,37133

BE062723

UN

PLACA SIMON-27 27601-65

1,000

x

1,80645 =

1,80645

BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

1,000

x

0,31111 =

0,31111

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,70036

5,70036
12,83888
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-57

EE062744

UN

Subm. i col. d'interruptor unipolar, amb pilot
incorporat, SIMON sèrie 27, o equivalent, de 45x45
mm, color blanc. S'inclouen caixa d'encastar universal
o especial per a pladur segons arquitectura, placa,
peça intermèdia i material auxiliar de muntatge.

12,83888

Rend.: 1,000

Unitats

17,39

Preu

Parcial

23,79508 =

7,13852

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,300 /R x
Subtotal:

7,13852

7,13852

Materials
BE062744

UN

INTERRUPTOR SIMON-27 27102-65. PILOT.

1,000

x

7,75773 =

7,75773

BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

1,000

x

0,31111 =

0,31111

BE062723

UN

PLACA SIMON-27 27601-65

1,000

x

1,80645 =

1,80645

BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

1,000

x

0,37133 =

0,37133

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,24662

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

10,24662
17,38514
0,00000
17,38514
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P-58

EE062768

UN

Subm. i col. de placa per a 1 connector RJ-45 SIMON
sèrie 27, color blanc. S'inclou caixa d'encastar
universal o especial per a pladur segons arquitectura,
placa, peça intermitja i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000

Unitats

14,96

Preu

Parcial

23,79508 =

7,13852

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,300 /R x
Subtotal:

7,13852

7,13852

Materials
BE062768

UN

PLACA SIMON-27 27087-32 PER A 1 CONNECTOR
RJ45.

1,000

x

4,16489 =

4,16489

BE062758

UN

PLACA SIMON-27 27614-31.

1,000

x

2,97062 =

2,97062

BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

1,000

x

0,31111 =

0,31111

BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

1,000

x

0,37133 =

0,37133

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,81795

7,81795
14,95647
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-59

EE06271000

UN

Subm. i col. de base d'endoll doble SIMON sèrie 27, o
equivalent, color blanc, amb T.T. lateral schuko.
S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a
pladur segons arquitectura, placa, peça intermitja i
material auxiliar de muntatge.

14,95647

Rend.: 1,000

Unitats

23,30

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

11,89754
11,89754

11,89754

Materials
BE062710

UN

BASE ENDOLL SIMON-27 27432-65

2,000

x

3,21147 =

6,42294

BE062723

UN

PLACA SIMON-27 27601-65

2,000

x

1,80645 =

3,61290

BE063186

UN

CAIXA ENCASTAR UNIVERSAL SIMON 31710-61

2,000

x

0,31111 =

0,62222

BE0627A0

UN

PEÇA INTERMITJA SIMON-27 27900-32

2,000

x

0,37133 =

0,74266

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,40072

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

11,40072
23,29826
0,00000
23,29826
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-60

EE2772X3

UN

Subm. i col. de downlight encastat SIMON 725 NW
ref. 72524030-884 COMFORT, o equivalent. Font de
llum de 22W, 4000 ºK, 2300 lúmens. IP44. Diàmetre
de 230 mm i 65 mm. de fons. S'inclou mecanització
en fals sostre i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000

Unitats

60,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,750 /R x

23,79508 =

Subtotal:

17,84631
17,84631

17,84631

Materials
BE277203

UN

LL. SIMON 725 72524030-884 COMFORT

1,000

x

39,13994 =

39,13994

BERELU0E UN

ECORAEE DE LLUMINARIES LED DE 750 GR a 5
KG.

1,000

x

0,50179 =

0,50179

BEAUX

MATERIAL AUXILIAR

2,750

x

1,00359 =

2,75987

PP

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

42,40160

42,40160
60,24791
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-61

EE62R310

ML

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND
BYCRO, o equivalent, de 60x200 mm. Acabat
bicromatat classe 5. Fabricada segons IEC 61357.
S'inclou cable de coure nu de 35mm, p.p.
d'accessoris i suports.

60,24791

Rend.: 1,000

Unitats

16,74

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

HO

Ajudant electricista

0,134 /R x

21,40654 =

2,86848

A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,134 /R x

23,79508 =

3,18854

Subtotal:

6,05702

6,05702

Materials
BE01CT02

ML

CABLE DE COURE NU DE 35 mm2.

1,000

x

0,76274 =

0,76274

BEPER35

PP

ACCESSORIS I SUPORTS PER A SAFATES.

0,079

x

35,12560 =

2,77492

BE62R310

ML

SAFATA PEMSA REJIBAND 60x200 BYCRO C5
60222200

1,000

x

7,14556 =

7,14556

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,68322

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

10,68322
16,74024
0,00000
16,74024
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-62

EE62R31Z

ML

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND
BYCRO de 60x300 mm. Acabat bicromatat classe 5.
Fabricada segons IEC 61357. S'inclou cable de coure
un de 35mm2, p.p. d'accessoris i suports.

Rend.: 1,000

17,47

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

HO

Ajudant electricista

0,134 /R x

21,40654 =

2,86848

A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,134 /R x

23,79508 =

3,18854

Subtotal:

6,05702

6,05702

Materials
BE62R31Z

ML

SAFATA PEMSA REJIBAND 60x300 BYCRO C5
60222200

1,000

x

7,87817 =

7,87817

BEPER35

PP

ACCESSORIS I SUPORTS PER A SAFATES.

0,079

x

35,12560 =

2,77492

BE01CT02

ML

CABLE DE COURE NU DE 35 mm2.

1,000

x

0,76274 =

0,76274

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,41583

11,41583
17,47285
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-63

EECUTM09

UN

Subministrament
i col·locació de quadre de
comptatge tipus TMF10 d'una potència de 69 kW.,
trifàsic, format per:
7 Caixes de doble aïllament SCHNEIDER
ELECTRIC sistema 27.
Fusibles tipus NH 1 de 200 A.
ICP M SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT
NSX160F 4P. regulat a 100 A., amb relé diferencial,
bobina i toroidal.
1 Comptador electrònic d'energia elèctrica
multifunció.
Transformadors 100/5.
1 Mòdem amb 1 sortida RS232, 1 sortida RS485 i 1
sortida RJ11.
S'inclou petit material i ma d'obra de muntatge del
conjunt.

17,47285

Rend.: 1,000

3.783,45

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

HO

Ajudant electricista

2,000 /R x

21,40654 =

42,81308

A012H000

HO

Oficial 1a electricista

7,000 /R x

23,79508 =

166,56556

Subtotal:

209,37864

Materials
Fusible SIEMENS NH1 de 160 A 250 A.

3,000

x

16,61943 =

49,85829

BEMN0134 UN

BE09SF02

UN

M.G. COMPACT NSX160F TM100D 4P. 36 kA.
LV430652.

1,000

x

609,12801 =

609,12801

BE08SI02

UN

MODEM SIEMENS ES2:MULTICOM-RTC-1.

1,000

x

331,18420 =

331,18420

BE08SI01

UN

COMPTADOR SIEMENS ZD405-BT32S1-1.

1,000

x 1.505,38273 =

1.505,38273

BE09PL33

ML

Pletina de coure de 20x5 mm2.

5,832

x

3,84374 =

22,41669

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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PARTIDES D'OBRA

BE09PL32

ML

Pletina de Coure de 12x5 mm.

1,944

x

2,30827 =

4,48728

BE09SB03

UN

Base portafusible SIEMENS NH unipolar ref.
3NH5110 de 250 A.

1,000

x

6,58355 =

6,58355

BE57MG04 UN

TRANSFORMADOR D'INTENSITAT SCHNEIDER
ELECTRIC X/5 100/5 METSECT5CC010

3,000

x

11,17997 =

33,53991

BE04HM52 UN

PLACA SCHNEIDER ELECTRIC 27 P1T-27E.

1,000

x

9,03229 =

9,03229

BE09SB15

Base portafusible tripolar de SIEMENS

1,000

x

23,67465 =

23,67465

BE04HM21 UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS
NSYPLS2736.

1,000

x

52,58804 =

52,58804

BE54MG01 UN

TOROIDAL SCHNEIDER ELECTRIC A TA 30 mm.
50437

1,000

x

68,45477 =

68,45477

BE08VERI

UN

Verificació comptador

1,000

x

36,18940 =

36,18940

BE04HM59 UN

UN

PLACA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS
NSYPMB3636.

1,000

x

11,37066 =

11,37066

BE09SS03

BARRETA SECCIONADORA SIEMENS NH1

1,000

x

34,33276 =

34,33276

BE04HM06 UN

PLACA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS
NSYPMB1827.

2,000

x

4,16489 =

8,32978

BE04HM61 UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS
NSYPLS3654

1,000

x

101,49290 =

101,49290

BE04HM53 UN

CAJA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS
NSYPLS3636

2,000

x

66,46767 =

132,93534

BE04HM38 UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC SISTEMA 27
NSYPLS2754AG

1,000

x

97,24773 =

97,24773

UN

BE09SP03

UN

Placa separadora per fusibles

BE01CU02

ML

Cable de Cu 0'6-1 KV RV-K GENERAL CABLE
ENERGY RV-K

4,000

x

2,11758 =

8,47032

12,000

x

0,45161 =

5,41932

BE04HM02 UN

CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLS
NSYPLS1827

2,000

x

39,36074 =

78,72148

BE01CU01

Cable de Cu 0'6-1 KV RV-K GENERAL CABLE
ENERGY RV-K

4,000

x

0,36129 =

1,44516

RELE DIF. SCHNEIDER ELECTRIC VIGIREX RH10
0'03 A. INSTANTANEO 220/240 56130.

1,000

x

171,59356 =

171,59356

ML

BE54MG10 UN

Subtotal:

3.403,87882

3.403,87882

Altres
BE%05

PP

MATERIAL AUXILIAR.

5,000 % s 3.403,87880 =
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

170,19394
170,19394

3.783,45140
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-64

EF00PB02

ML

Subm. i col. de canonada de paret compacta de
P.V.C. de 40 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris,
suports, registres i ventilacions terminals.

3.783,45140

Rend.: 1,000

Unitats

170,19394

24,95

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

0,500 /R x

21,40654 =

10,70327

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,500 /R x

23,79508 =

11,89754

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

€

Import
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Subtotal:

22,60081

22,60081

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Materials
BFPER32

PP

ACCESSORIS, SUPORTS I COLA.

0,018

x

32,11484 =

0,57807

BF00PB02

ML

CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 DN-40.

1,000

x

1,76631 =

1,76631

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,34438

2,34438
24,94519
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF00PB0100

ML

Subm. i col. de canonada de paret compacta de
P.V.C. de 32 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris,
suports, registres i ventilacions terminals. Per a
recollida de condensats.

24,94519

Rend.: 1,000

Unitats

24,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,500 /R x

23,79508 =

11,89754

A013J000

h

Ajudant lampista

0,500 /R x

21,40654 =

10,70327

Subtotal:

22,60081

22,60081

Materials
BFPER32

PP

ACCESSORIS, SUPORTS I COLA.

0,015

x

32,11484 =

0,48172

BF00PB01

ML

CANONADA P.V.C. UNE-EN 1329-1 DN-32.

1,000

x

1,49534 =

1,49534

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,97706

1,97706
24,57787
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-65

EF01N004

ML

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN
10255 de 1 1/4´´, pintat amb una capa d'imprimació i
dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accessoris i suports.

24,57787

Rend.: 1,000

Unitats

37,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

23,79508 =

14,27705

A013M000

h

Ajudant muntador

0,600 /R x

21,43664 =

12,86198

Subtotal:

27,13903

27,13903

Materials
BF01N004

ML

T. ACER NEGRE DIN 2440 1 1/4´´.

1,000

x

5,19859 =

5,19859

BFPER25

PP

PINTURA PER A CANONADES

0,052

x

25,08971 =

1,30466

BFPER68

PP

ACCESSORIS I SOPORTS

0,052

x

68,24402 =

3,54869

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

10,05194

10,05194
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

37,19097
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-66

EF01N005

ML

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN
10255 de 1 1/2´´, pintat amb una capa d'imprimació i
dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accessoris i suports.

37,19097

Rend.: 1,000

Unitats

38,71

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

23,79508 =

14,27705

A013M000

h

Ajudant muntador

0,600 /R x

21,43664 =

12,86198

Subtotal:

27,13903

27,13903

Materials
BFPER68

PP

ACCESSORIS I SOPORTS

0,060

x

68,24402 =

4,09464

BF01N005

ML

T. ACER NEGRE DIN 2440 1 1/2´´.

1,000

BFPER25

PP

PINTURA PER A CANONADES

0,060

x

5,97135 =

5,97135

x

25,08971 =

1,50538

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,57137

11,57137
38,71040
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF03A119

ML

Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. AF-1-089,
o equivalent, de 9'5 mm de gruix i 80 mm de diàmetre
interior màxim, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció
dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

38,71040

Rend.: 1,000

Unitats

12,67

Preu

Parcial

23,79508 =

2,97439

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,125 /R x
Subtotal:

2,97439

2,97439

Materials
BF03AA00

LI

ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0.

0,030

x

14,04019 =

0,42121

BF03A119

ML

AILLAMENT ARMAFLEX AF-1-089 9'5 mm

1,000

x

6,08174 =

6,08174

BF03F211

UN

AILLAMENT ARMAFLEX ARMAFIX AF FX-2-76/80

0,500

x

6,38282 =

3,19141

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,69436

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

9,69436
12,66875
0,00000
12,66875
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EF03A604

ML

Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-022,
o equivalent, de 33'5 mm de gruix i 22 mm de
diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic
ARMAFIX AF.

Rend.: 1,000

Unitats

15,00

Preu

Parcial

23,79508 =

1,66566

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,070 /R x
Subtotal:

1,66566

1,66566

Materials
BF03A604

ML

AILLAMENT ARMAFLEX AF-6-022 33'5 mm

1,000

x

10,77856 =

10,77856

BF03F602

UN

AILLAMENT ARMAFLEX ARMAFIX AF FX-6-22/25

0,500

x

4,54627 =

2,27314

BF03AA00

LI

ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0.

0,020

x

14,04019 =

0,28080

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,33250

13,33250
14,99816
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF03X007

ML

Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG
09x020, o equivalent, de 9 mm de gruix i 20 mm de
diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu.

14,99816

Rend.: 1,000

Unitats

3,04

Preu

Parcial

23,79508 =

1,66566

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,070 /R x
Subtotal:

1,66566

1,66566

Materials
BF03AA00

LI

ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0.

0,030

x

14,04019 =

0,42121

BF03X007

ML

AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x020.

1,000

x

0,95343 =

0,95343

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,37464

1,37464
3,04030
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF03X008

ML

Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG
09x022, o equivalent, de 9 mm de gruix i 22 mm de
diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu.

3,04030

Rend.: 1,000

Unitats

3,06

Preu

Parcial

23,79508 =

1,66566

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,070 /R x
Subtotal:

Materials

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,66566

1,66566
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BF03AA00

LI

ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0.

0,030

x

14,04019 =

0,42121

BF03X008

ML

AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x022.

1,000

x

0,97349 =

0,97349

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,39470

1,39470
3,06036
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF37F101

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè
AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref.
10208, o equivalent, de 20x1.9 mm. Material fusiolen
PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO
15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11. S'inclou p.p.
d'accessoris i suports.

3,06036

Rend.: 1,000

Unitats

8,96

Preu

Parcial

23,79508 =

7,37647

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,310 /R x
Subtotal:

7,37647

7,37647

Materials
BF37F101

ML

C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S
10208 20x1.9

1,000

x

0,86309 =

0,86309

BFPER80

PP

ACCESSORIS I SUPORTS

0,009

x

80,28707 =

0,72258

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,58567

1,58567
8,96214
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF37F301

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè
AQUATHERM BLUE PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF
ref. 2070708, o equivalent, de 20x2.8 mm. Material
fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons
normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11,
ISO 21003. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

8,96214

Rend.: 1,000

Unitats

9,54

Preu

Parcial

23,79508 =

7,37647

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,310 /R x
Subtotal:

7,37647

7,37647

Materials
BFPER80

PP

ACCESSORIS I SUPORTS

0,012

x

80,28707 =

0,96344

BF37F301

ML

C. AQUATHERM BLUE PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4
MF 2070708 20x2.8

1,000

x

1,20431 =

1,20431

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

2,16775

2,16775
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,54422
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF37FUC2

UN

Subm. i col. de vàlvula de seient recte cromada de
polipropilè FUSIOTHERM, o equivalent, de 25 mm.
ref. 40860. Per a muntatge encastat.

9,54422

Rend.: 1,000

Unitats

38,03

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

11,89754
11,89754

11,89754

Materials
BFAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

1,500

x

1,00359 =

1,50539

BF37FUC2

UN

V. SEIENT RECTE FUSIOTHERM 25 mm.
CROMADA 40860

1,000

x

24,62806 =

24,62806

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

26,13345

26,13345
38,03099
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-67

EF37F101F

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè
AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref.
10208, o equivalent, de 20x1.9 mm. Material fusiolen
PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO
15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p.
d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX
mod. XG 09x020, amb p.p. d'adhesiu.

38,03099

Rend.: 1,000

Unitats

12,00

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EF37F101

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè
AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref.
10208, o equivalent, de 20x1.9 mm. Material fusiolen
PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO
15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11. S'inclou p.p.
d'accessoris i suports.

1,000

x

8,96214 =

8,96214

EF03X007

ML

Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG
09x020, o equivalent, de 9 mm de gruix i 20 mm de
diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu.

1,000

x

3,04030 =

3,04030

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,00244

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

12,00244
12,00244
0,00000
12,00244

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA
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P-68

EF37F301FE

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè
AQUATHERM BLUE PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF
ref. 2070708, o equivalent, de 20x2.8 mm. Material
fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons
normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11,
ISO 21003, amb p.p. d'accessorios i suports. S'inclou
aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-006+AF-4-040, amb
p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per
evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

Rend.: 1,000

Unitats

37,21

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EF03A604

ML

Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-022,
o equivalent, de 33'5 mm de gruix i 22 mm de
diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de
protecció dels suports per evitar el pont tèrmic
ARMAFIX AF.

1,000

x

14,99816 =

14,99816

EF37F301

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè
AQUATHERM BLUE PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF
ref. 2070708, o equivalent, de 20x2.8 mm. Material
fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons
normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11,
ISO 21003. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

1,000

x

9,54422 =

9,54422

EF03A119

ML

Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. AF-1-089,
o equivalent, de 9'5 mm de gruix i 80 mm de diàmetre
interior màxim, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció
dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

1,000

x

12,66875 =

12,66875

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

37,21113

37,21113
37,21113
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EF39EP01

ML

Subm. i col. de canonad d'evacuació insonoritzada
ABN//EVAC ENERGY PLUS, o equivalent, de 40 mm
de diàmetre exterior, fabricada en PP multicapa per a
evacuació d' aigües pluvials i residuals. Reacció al foc
B,s1-d0. Lliure d'halògens. Capa externa amb
protecció UV en color blau i capa interna amb
protecció anti incrustacions de color blanc.
Classificada antisisme. Amb extrem atrompetat per
unir per junta elàstica. SN>6. Marcat BD. Fabricada
segons EN 1451. S'inclouen p.p. d'accessoris i
suports.

37,21113

Rend.: 1,000

Unitats

13,38

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

21,43664 =

4,28733

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

23,79508 =

4,75902

Subtotal:

9,04635

Materials
BF39EP01

ML

CANONADA PP ABN EVAC ENERGY PLUS 40 mm

1,000

x

2,40863 =

2,40863

BFPER80

PP

ACCESSORIS I SUPORTS

0,024

x

80,28707 =

1,92689

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,33552

4,33552
13,38187
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-69

EH61R2ZZ

u

Reubicació de llum d'emergència existent. Totalment
en funcionament.

13,38187

Rend.: 1,000

27,53

€

S'inclou:
- Desinstal·lació, reserva i posterior instal·lació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

HO

Ajudant electricista

0,600 /R x

21,40654 =

12,84392

A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,600 /R x

23,79508 =

14,27705

Subtotal:

27,12097

27,12097

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,40681

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

27,52778
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-70

EI01DT0100

ML

Subm. i col. de cable mànega vermell / negre de 2x
(2x1.5) mm 2. Trenat i apantallat, de molt baixa
capacitat, lliure d'halògens. Disposa de certificat CPR
A 50575. S'inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge.

27,52778

Rend.: 1,000

Unitats

2,32

Preu

Parcial

23,79508 =

0,95180

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,040 /R x
Subtotal:

0,95180

0,95180

Materials
BI01DT0100 ML

CABLE 2(2x1'5) mm2

1,000

x

1,36488 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,36488
1,36488

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,36488
2,31668
0,00000
2,31668
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P-71

EI06KI03

UN

Subm. i col. de detector de fum òptic analògic
algorítmic KILSEN mod. KL731A, o equivalent.
Microprocessador i direccionament digital de baix
perfil. Càmara òptica extraïble i reemplaçable.
Compensació algorítmica de brutícia i algoritme per
millorar la robustesa davant interferències
electromagnètiques. Doble led indicador amb visió
total i sortida per a pilot remot. Sistema anti robatori
del capçal. Micro reixa de protecció per a ambients
bruts i contactes d'acer inoxidable. Material ABS color
blanc. Certificats CE i CPR (EN54 parte 7). S'inclou
base KZ705 i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000

Unitats

41,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

11,89754
11,89754

11,89754

Materials
BI06KI03

UN

DETECTOR ANALOGIC OPTIC KILSEN KL731A

1,000

x

25,63166 =

25,63166

BI06KIA0

UN

BASE DETECTOR KILSEN KZ705

1,000

x

2,80001 =

2,80001

BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

0,750

x

1,00359 =

0,75269

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

29,18436

29,18436
41,08190
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-72

EI12PO01

UN

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa
de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC, amb suport instal.lat en
parament vertical a una alçada màxima de 1'2 m
sobre el sòl.

41,08190

Rend.: 1,000

Unitats

26,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

11,89754
11,89754

11,89754

Materials
BI12PO01

UN

KOMTES E-6P FUTURA T000058P de 27A-183B.
Inclou suport de pared.

1,000

x

15,07390 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,07390
15,07390

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

15,07390
26,97144
0,00000
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P-73

EI12PO0100

UN

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa
de 6 Kg, eficàcia 21A-113BC. S'inclou suport de peu.

Rend.: 1,000

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Unitats

82,37

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

11,89754
11,89754

11,89754

Materials
BI12PO01

UN

BPAEI1200 UN

KOMTES E-6P FUTURA T000058P de 27A-183B.
Inclou suport de pared.

1,000

x

15,07390 =

15,07390

SUPORT DE PEU EXTINTOR

1,000

x

55,39808 =

55,39808

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

70,47198

70,47198
82,36952
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-74

EI27RETO

PA

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies
d'evacuació
i
senyalització
de
sistemes
contra-incendis homologats segons normes UNE
23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988. S'inclou p.p. de
material auxiliar de muntatge.

82,36952

Rend.: 1,000

Unitats

12,97

Preu

Parcial

23,79508 =

5,94877

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x
Subtotal:

5,94877

5,94877

Materials
BI27RETO

PP

Rètols indicatius per les sortides d'emergències i
senyalització d'equip d'incendis homologats segons
normes UNE 23.003.

1,000

x

6,52334 =

6,52334

BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

0,500

x

1,00359 =

0,50180

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,02514

7,02514
12,97391
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-75

EJ18L1BH

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, fins a 50 cm de llargària, acabat mat, preu
mitjà, encastada a un taulell de cuina

12,97391

Rend.: 1,000

Unitats

83,77

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

0,075 /R x

21,40654 =

1,60549

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,300 /R x

23,79508 =

7,13852

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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8,74401
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Materials
B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025

x

14,18071 =

0,35452

BJ18L1BH

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu
mitjà, per a encastar

1,000

x

74,45623 =

74,45623

Subtotal:

74,81075

74,81075

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,21860

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

83,77336
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-76

EJ288121

u

Aixeta senzilla per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc
giratori de tub, amb entrada de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

83,77336

Rend.: 1,000

Unitats

70,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

0,112 /R x

21,40654 =

2,39753

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,450 /R x

23,79508 =

10,70779

Subtotal:

13,10532

13,10532

Materials
BJ288121

u

Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb
entrada de 1/2´´

1,000

x

57,33501 =

Subtotal:

57,33501

57,33501

57,33501

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19658

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

70,63691
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-77

EKVACE01

UN

Certificació de punt de xarxa en categoria 6A d'acord
amb estàndar ISO/IEC 11801, entregat al 100% de
las mesures efectuades i fins i tot la garantia extesa
del fabricant per 25 anys.

70,63691

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,51

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

3,51000
0,00000
3,5100

________________________________________________________________________________________________________________

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-78

EKVACE02

UN

Certificació d'enllaç en fibra òptica d'acord amb
estàndar ISO/IEC 14763-3, entregat al 100% de las
mesures efectuades i fins i tot la garantia extesa del
fabricant per 25 anys.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,52

€

4,52000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,5200

________________________________________________________________________________________________________________
P-79

ELEGCLIM

PA

Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat
final d'obra, pagament per part de l'industrial
adjudicatari del visat del projecte al col.legi
d'Enginyers, taxes a entitats de control pertinents i
entrega d'una còpia del projecte a la propietat.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.605,74

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

1.605,74000
0,00000
1.605,7400

________________________________________________________________________________________________________________
P-80

ELEGELEC

PA

Legalització del projecte d'ELECTRICITAT, certificat
final d'obra, pagament per part de l'industrial
adjudicatari del visat del projecte al Col.legi
d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del
projecte a la propietat.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.605,74

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

1.605,74000
0,00000
1.605,7400

________________________________________________________________________________________________________________
P-81

EPROTPAS

UN

Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA
CONTRA EL FOC de totes les instal.lacions, que
inclou:
Segellat de passos elèctrics.
Segellat de passos de canonades no inflamables.
Recobriment de conducte de xapa galvantizada.
Segellat perimetral de comportes tallafocs.
Segellat de passos de canonades inflamables.
Abraçadores intumescents per a passos de
canonades inflamables i no inflamables.
Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de
llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics.
Maniguets de segellat de canonades de sanejament
necessaries.
Tots els segellats es realitzaran per aconseguir
RF-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de
80 mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i
segelladors elàstics per aconseguir RF-240.

Rend.: 1,000

1.608,19

€

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord al que
s'estableix en el projecte d'activitats.
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.608,19000
0,00000
1.608,1900

________________________________________________________________________________________________________________

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-82

EQ544DLZ

u

Taulell de cuina de tauler aglomerat hidròfug amb
superfície revestida de fòrmica color crema o blanc,
part inferior folrada de material neutre i cantell frontal
d'un sol full d'estratificat de 390x62x3 cm, amb
formació de buit, tupè, embellidor i acabaments.

Rend.: 1,000

189,14

€

Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions
de projecte.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

0,823 /R x

21,59722 =

17,77451

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,696 /R x

23,43378 =

16,30991

Subtotal:

34,08442

34,08442

Materials
BQ544D1Z

u

Taulell de cuina, de tauler aglomerat hidròfug, 62x3
cm, amb superfície revestida de fòrmica color crema
o blanc, part inferior folrada de material neutre i
cantell frontal d'un sol full d'estratificat, inclús tupè,
embellidor i acabaments.

2,400

x

51,95578 =

Subtotal:

124,69387

124,69387

124,69387

Partides d'obra
EQ5Z1013

u

Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de
forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000

x

30,36469 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

30,36469

30,36469

189,14298
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EQ5Z1013

u

Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de
forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

189,14298

Rend.: 1,000

Unitats

30,36469

30,36

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012R000

h

Oficial 1a marbrista

1,300 /R x

23,01227 =

Subtotal:

29,91595
29,91595

29,91595

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,44874

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

30,36469
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-83

EQ7116BZ

u

Mobiliari complet en cuina compost per 3,9 m de
mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts
de cuina amb recobriment polilaminat en les seves
cares i caires acabat mat de color blanc i nucli de
tauler de fibres tipus MDF (tauler de DM per a
utilització general en ambient sec), i cossos dels
mobles constituïts per nucli de tauler de partícules
tipus P2 d'interior (tauler aglomerat per a ambient
sec), amb recobriment melamínic acabat mat amb
paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires termoplàstics d'ABS; calaixos i
baldes del mateix material que el cos, frontisses,
potes regulables per a mobles baixos, guies de
calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes
de qualitat mitja, instal·lats en els cossos dels mobles
i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de tancament de la sèrie mitja,
fixats en els fronts de cuina.

Rend.: 1,000

821,57

€

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada,
mesurada segons les especificacions de la DT.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012A000
A013A000

h
h

Oficial 1a fuster

3,482 /R x

23,43378 =

81,59642

Ajudant fuster

3,482 /R x

21,59722 =

75,20152

Subtotal:

156,79794

156,79794

Materials
BQ7116BG u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

7,000

x

88,53658 =

619,75606

BQ7127A1

Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

3,900

x

10,93913 =

42,66261

m

Subtotal:

662,41867

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,35197

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

821,56858
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-84

EXPACE01

ML

662,41867

Subm. i col. de cable de fibra òptica SYSTIMAX
TeraSPEED MONOM LSZH 24 FIBRAS Clase Dca,
ref. 760019075, o equivalent. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

821,56858

Rend.: 1,000

Unitats

4,86

Preu

Parcial

23,79508 =

1,90361

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,080 /R x
Subtotal:

1,90361

Materials
BPACE011 ML

CABLE INTERIOR SYSTIMAX 760019075
TeraSPEED MONOM LSZH 24 FIBRAS Clase Dca

1,000

x

2,96058 =

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,96058

2,96058
4,86419
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-85

EXPACE03

UN

Subm. i col. de panell 24 port SYSTIMAX, o
equivalent, RJ45 CAT6 GigaSPEED XL Evolve
iPatch Ready. S'inclou material auxiliar de muntatge.

4,86419

Rend.: 1,000

358,54

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,750 /R x

23,79508 =

Subtotal:

17,84631
17,84631

17,84631

Materials
BKAUX

PP

BPACE031 UN

MATERIAL AUXILIAR

0,500

x

1,00359 =

0,50180

PANELL 24 PORT SYSTIMAX RJ45 CAT6
GIGASPEED XL EVOLVE IPATCH READY, ref.
760152561

1,000

x

340,19642 =

340,19642

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

340,69822

358,54453
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-86

EXPACE04

UN

Subm. i col. de panell guia de cables SYSTIMAX, o
equivalent. S' inclou material auxiliar de muntatge.

358,54453

Rend.: 1,000

Unitats

340,69822

24,87

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

11,89754
11,89754

11,89754

Materials
BKAUX

PP

BPACE041 UN

MATERIAL AUXILIAR

0,500

x

1,00359 =

0,50180

PASSAFILS SYSTIMAX 19´´ 1U, ref. 760038240

1,000

x

12,47461 =

12,47461

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,97641

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

12,97641
24,87395
0,00000
24,87395

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

66

PARTIDES D'OBRA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-87

EXPACE08

UN

Subm. i col. de mòdul SYSTIMAX Cat6 GIGASPEED
XL BLANC, o equivalent. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

Rend.: 1,000

12,02

Unitats

Preu

Parcial

23,79508 =

2,37951

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,100 /R x
Subtotal:

2,37951

2,37951

Materials
BPACE081 UN

MODUL SYSTIMAX Cat6 GIGASPEED XL BLANC,
ref. 700206725

1,000

9,64449 =

x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,64449
9,64449

9,64449
12,02400
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-88

EXPACE09

UN

Instal.lació de punts Wifi, proporcionats per la
propietat. S'inclou material auxiliar de muntatge. Amb
proves de correcte funcionament.

12,02400

Rend.: 1,000

17,85

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,750 /R x

23,79508 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,84631
17,84631

17,84631
17,84631
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-89

EXPACE10

UN

Subm. i col. de Safata SYSTIMAX 19 ´´HD-SP 1U,
ref. 760231506, o equivalent. Telescòpica, Modular,
per a 4 cassettes. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

17,84631

Rend.: 1,000

165,47

Unitats

Preu

Parcial

23,79508 =

3,80721

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,160 /R x
Subtotal:

3,80721

3,80721

Materials
BPACE101 UN

SAFATA SYSTIMAX 19 ´´HD-SP 1U, REF.
760231506

1,000

x

161,65803 =

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

161,65803
161,65803

161,65803

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

165,46524
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-90

EXPACE11

UN

Subm. i col. de Mòdul SYSTIMAX 360G2, 24 LC (12
LC-Dúplex) TeraSPEED Amb Pigtails OS1a, o
equivalent. S'inclou material auxiliar de muntatge.

165,46524

Rend.: 1,000

321,22

Unitats

Preu

Parcial

23,79508 =

7,13852

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,300 /R x
Subtotal:

7,13852

7,13852

Materials
BPACE111 UN

Mòdul SYSTIMAX 360G2, 24 LC (12 LC-Dúplex)
TeraSPEED Amb Pigtails OS1a, ref. 760244929

1,000

x

314,08305 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

314,08305
314,08305

321,22157
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-91

EXPACE12

UN

Subm. i col. de fuetó SYSTIMAX, o equivalent,
RJ45-RJ45 CAT6 GIGASPEED XL 7FT LSZH, ref.
CPC3392-03F007.

321,22157

Rend.: 1,000

Unitats

314,08305

6,21

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BPACE121 UN

Inclou muntatge i adaptador per a muntatge en caixa.

1,000

x

6,21222 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,21222
6,21222

6,21222
6,21222
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-92

EXPACE15

ML

Subm. i col. de cable SYSTIMAX, o equivalent, de 4
parells 3071 LSZH Cat6 GIGASPEED XL Clase Dca.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

6,21222

Rend.: 1,000

Unitats

1,45

Preu

Parcial

23,79508 =

0,71385

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,030 /R x
Subtotal:

0,71385

0,71385

Materials
BPACE151 ML

CABLE 4 PARELLS 3071 LSZH CAT6 GIGASPEED
XL Clase Dca, ref. 700216450

1,000

x

0,73264 =

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

0,73264
0,73264

0,73264

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,44649
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-93

EXPACE16

ML

Subm. i col. de cable HDMI, per a transmissió de
dades. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1,44649

Rend.: 1,000

Unitats

1,17

Preu

Parcial

23,79508 =

0,47590

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
Subtotal:

0,47590

0,47590

Materials
BPACE161 ML

CABLE HDMI

1,000

x

0,69248 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,69248
0,69248

0,69248
1,16838
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-94

EXPACE17

ML

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure sense
pantalla, cat-6a. Coberta exterior LSFROH.
Euroclasse Dca. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

1,16838

Rend.: 1,000

Unitats

1,66

Preu

Parcial

23,79508 =

0,71385

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,030 /R x
Subtotal:

0,71385

0,71385

Materials
BK07SC01

ML

CABLE 4P U/UTP CAT-6A 500 MHZ CPR LSFROH
CLASE D

1,000

x

0,94339 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,94339
0,94339

0,94339
1,65724
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-95

EXPACL01

UN

Partida de desmuntatge de fan-coil existent.
S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexionat de la instal·lació hidràulica (tan
circuit de fred com de calor).
- Desconnexionat de la instal·lació elèctrica.
- Desconnexionat de la xarxa de condensats.
- Desconnexionat de la instal·lació de gestió
centralitzada.
- Desconnexionat del conducte d'impulsió.
- Desconnexionat del conducte d'aportació.
- Embalat i emmagatzematge en lloc adequat del
material que es pugui reutilitzar.

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1,65724

90,40

€

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

69

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

2,000 /R x

23,79508 =

47,59016

A013G000

HO

Ajudant calefactor

2,000 /R x

21,40654 =

42,81308

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

90,40324

90,40324
90,40324
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-96

EXPACL02

PA

Connexió a la instal·lació de hidraúlica de
climatització existent a l’edifici (aigua freda). Inclou
buidat de la part de la instal·lació afectada, emplenat,
proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge.
Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per
la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i transport
fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
Inclou regulació de totes les vàlvules d'equilibrat de la
planta (també les existents), d'acord amb càlculs de
cabals i D.F.
Les feines de connexionat es faran en horaris que
interfereixin el menys possible al funcionament de
l'hospital i han d'estar prèviament consensuats amb el
departament de manteniment.

90,40324

Rend.: 1,000

Unitats

6.227,67

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

135,000 /R x

23,79508 =

3.212,33580

A013G000

HO

Ajudant calefactor

135,000 /R x

21,40654 =

2.889,88290

Subtotal:

6.102,21870

6.102,21870

Materials
BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

125,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

125,44875
125,44875

6.227,66745
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-97

EXPACL03

UN

Partida de desmuntatge i muntatge de difusor
existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte
flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la
D.F. del material que es torni a instal·lar.
- Trasllat del difusor a nova ubicació.
- Reposició del plènum
- Connexionat del plènum al conducte flexible.
S'inclou tot el material necessari pel correcte
funcionament de la instal·lació.

6.227,66745

Rend.: 1,000

Unitats

125,44875

46,36

Preu

Ma d'obra

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Parcial

€

Import

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

70

PARTIDES D'OBRA

A013G000

HO

Ajudant calefactor

0,750 /R x

21,40654 =

16,05491

A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

0,750 /R x

23,79508 =

17,84631

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Subtotal:

33,90122

33,90122

Materials
BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

1,000

x

11,55130 =

11,55130

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

0,900

x

1,00359 =

0,90323

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,45453

12,45453
46,35575
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-98

EXPACL04

UN

Subm. i col. de reixa de retorn de lames horitzontals
inclinades a 45º (58º) de la marca INDUCTAIR. Mod.
AR-11/1495*295/CLIP/RAL DF, o equivalent,
fabricada en alumini lacat en color RAL DF per a
muntatges en geometria de placa de sostre
desmuntable. S' Inclou clipatge per a la subjecció de
la unitat terminal a la perfileria del sostre i material
auxiliar de muntatge.

46,35575

Rend.: 1,000

Unitats

126,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BPACL041

UN

R. INDUCTAIR AR-11/1495*295/CLIP/RAL DF

1,000

x

89,55020 =

89,55020

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,500

x

1,00359 =

1,50539

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

91,05559

126,74821
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-99

EXPACL05

UN

Partida de desmuntatge i emmagatzematge de difusor
existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte
flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la
D.F. del material.

126,74821

Rend.: 1,000

Unitats

91,05559

33,90

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

0,750 /R x

23,79508 =

17,84631

A013G000

HO

Ajudant calefactor

0,750 /R x

21,40654 =

16,05491

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

33,90122

33,90122
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

33,90122
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-100 EXPACL06

UN

Subministrament i col·locació de fan coil Airlan /
Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZSI P, o
equivalent, construït en xapa zincada de 0,7 mm
d’espessor per instal·lacions no vistes tant conduïdes
que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per
instal·lacions no vistes no conduïdes (configurable
mitjançant dip-switch) i una alçada de 216 mm, amb
una bateria d’intercanvi tèrmic preparada per treballar
amb salts tèrmics específics de xarxes de districte,
millorant les prestacions davant les habituals
solucions estandaritzades de mercat, realitzades en
tubs de coure i aletes continues fixades per expansió
mecànica dels tubs, dissenyades per a unes pèrdues
de càrrega en el costat d’aigua no superiors als 20
kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats
femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució,
vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb
ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet
termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un
molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC
Brushless d’última generació, modulació contínua del
0 al 100% de capacitat per a una ràpida resposta en
ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant
de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega
instantània, acoblat directament al ventilador i muntat
sobre suports elàstics, connectat fins a caixa de
connexions amb grau de protecció IP20, situada al
lateral del fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de
marc metàl·lic i safates de condensats de material
termoplàstic per poder instal·lar l’equip en horitzontal
i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents
característiques:
- Posició: FC-07
- Model: FCZSI 900 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 491 m3/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de
treball de disseny: 43,7 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret +
Irr.) al punt de treball de disseny: 46,6 dB(A)
- Punt de treball: 7,4 V
- Potencia absorbida: 39,3 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de
disseny: 3.465 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de
disseny: 2.283 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred:
25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria
de fred: 7 / 15,5 ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 351 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,5 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x
amplada x profunditat)

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

33,90122

821,13

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PARTIDES D'OBRA

- Pes: 31,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el
plènum de retorn construït amb planxa galvanizada
amb xarneres i sistema d'obertura i tancament,
portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una
vegada posada en funcionament la instal·lació, safata
de condensats BC9, plènums d'impulsió i retorn,
juntes flexibles per a connexió a conductes,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a
baixant de sanejament més proper, suports tipus
silenblock segons UNE 100153, posada en
funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar
de muntatge.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

3,000 /R x

23,79508 =

71,38524

A013G000

HO

Ajudant calefactor

3,000 /R x

21,40654 =

64,21962

Subtotal:

135,60486

135,60486

Materials
SUPORT ANTIVIBRADOR TM-25 10-25 KG AV02102

4,000

x

5,89106 =

23,56424

BAMARE01 UN

BA09ST01

UN

REGISTRE FAN-COIL AILLAT

1,000

x

38,13637 =

38,13637

BA99AELE

ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC

2,000

x

1,00359 =

2,00718

PP

BA99ADES PP

ACCESSORIS DE DESGUAS.

1,500

x

1,00359 =

1,50539

BPACL061

UN

FAN-COIL AIRLAN FCZSI 901 P 2 TUBS

1,000

x

502,83797 =

502,83797

BA11SU01

ML

JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70.

4,000

x

3,08100 =

12,32400

BA15FZA0

UN

SAFATA DE CONDENSATS AIRLAN BC8

1,000

x

6,70398 =

6,70398

BA08VA01

ML

VARILLA M-8.

4,000

x

1,68602 =

6,74408

BAMAPF01 UN

PORTAFILTRE PER A FAN-COIL

BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

55,19737 =

55,19737

10,000

x

1,00359 =

BA99AHID

PP

10,03590

ACCESSORIS CONNEXIONAT
HIDRAULIC/FRIGORIFIC.

3,350

x

1,00359 =

3,36203

BA03CL06

M2

CONDUCTE ISOVER CLIMAVER NETO

2,000

x

11,55130 =

23,10260

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

685,52111

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-101 EXPACL07

UN

Reubicació dels termòstats existents, situats a dintre
del cel ras. Caldrà reubicar-los als envans on sigui
possible, amb al finalitat de que siguin accessibles
pels usuaris. La ubicació definitiva vindrà definida per
la Propietat i la D. F. Inclou cablejat i material auxiliar.
Totalment instal·lats i en funcionament.

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

685,52111
821,12597
0,00000
821,12597

1.019,53

€
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Unitats

Preu

Parcial

Import

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

22,000 /R x

23,79508 =

523,49176

A013G000

HO

Ajudant calefactor

22,000 /R x

21,40654 =

470,94388

Subtotal:

994,43564

994,43564

Materials
BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

25,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,08975
25,08975

1.019,52539
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-102 EXPACO01

UN

Subm. i col. de vàlvula 2 vies CONTROLLI
VLX1+MCA230L, o equivalent, amb control de cabal
independent de la pressió per fan-coil. Rosca femella
1/2´´, PN16. Per un cabal màxim de 375 l/h. Dpmax
600 kPa. Cos en llautò. Tensió de treball 220VCA.
Retorn per molla. Inclòs accessoris, cablejat i
muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.

1.019,52539

Rend.: 1,000

Unitats

25,08975

136,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,930 /R x

21,43664 =

19,93608

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,930 /R x

23,79508 =

22,12942

Subtotal:

42,06550

42,06550

Materials
BPACO011 UN

VALVULA 2 VIES CONTROLLI VLX1+MCA230L

BUAUX

MATERIAL AUXILIAR.

PP

1,000

x

58,55940 =

58,55940

35,830

x

1,00359 =

35,95863

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

94,51803

136,58353
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-103 EXPACO02

UN

Subm. i col. de vàlvula 2 vies CONTROLLI
VLX2+MCA230L, o equivalent, amb control de cabal
independent de la pressió per fan-coil. Rosca femella
3/4´´, PN16. Per un cabal màxim de 800 l/h. Dp 600
kPa. Cos en llautò. Tensió de treball 220Vca. Retorn
per molla. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge.
Totalment instal.lat i en funcionament.

136,58353

Rend.: 1,000

Unitats

94,51803

144,85

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,080 /R x

23,79508 =

25,69869

A013M000

h

Ajudant muntador

1,080 /R x

21,43664 =

23,15157

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

48,85026

48,85026

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

74

PARTIDES D'OBRA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Materials
BPACO021 UN

VLX 2 + MCA230L

BUAUX

MATERIAL AUXILIAR.

PP

1,000

x

60,04470 =

60,04470

35,830

x

1,00359 =

35,95863

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

96,00333

144,85359
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-104 EXPACO03

UN

Subm. i col. de controlador CONTROLLI mod. eZP, o
equivalent, Bacnet lliurement programable per
regulació i control de unitats terminals. Alimentació
230 Vca +/-10%, 2,5 VA. Protecció amb rearmament
automátic. Comunicacions xarxa Bacnet MSTP
normalitzada, led indicador ok/fred/calor. Compost
per display ambient LCD amb indicació de
temperatura, consigna i comandament de velocitats, i
mòdul controlador muntat en caixa de plàstic IP65.
Incloent-hi esquemes eléctrics i documentació. Inclòs
accessoris cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i
en funcionament.

96,00333

144,85359

Rend.: 1,000

403,68

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,620 /R x

23,79508 =

14,75295

A013M000

h

Ajudant muntador

0,620 /R x

21,43664 =

13,29072

Subtotal:

28,04367

28,04367

Materials
BPACO032 UN

CONTROLADOR eZP

BPACO033 HO

POSADA EN FUNCIONAMENT IQ

BUAUX

MATERIAL AUXILIAR.

PP

BPACO031 UN

QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE05P

1,000

x

215,14931 =

215,14931

1,000

x

87,41255 =

87,41255

35,830

x

1,00359 =

35,95863

0,250

x

148,45081 =

37,11270

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

375,63319

403,67686
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-105 EXPACO04

UN

Subm. i col. de quadre de comunicacions
CONTROLLI mod. Ccontrol, o equivalent, Planta 3.
Bacnet/IP, amb unitat de control programable per a la
gestió de senyals, amb processador a 32 bits,
capacitat de regulació i control autónoma. Inclou
programació, esquemes eléctrics, documentació, part
proporcional d' armari elèctric mural IP55 amb
proteccions, transformador 220/24Vca i bornes de
connexió. Inclòs armari elèctric metàl.lic, accessoris
cablejat i muntatge.

403,67686

Rend.: 1,000

Unitats

375,63319

1.988,48

Preu

Ma d'obra

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Parcial

€

Import

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

75

PARTIDES D'OBRA

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,880 /R x

23,79508 =

44,73475

A013M000

h

Ajudant muntador

1,880 /R x

21,43664 =

40,30088

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Subtotal:

85,03563

85,03563

Materials
BPACO041 UN

QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE3

0,500

x 1.247,14938 =

623,57469

BPACO042 UN

CONTROLADOR ENTELIWEB eB-CON

1,000

x

881,92346 =

881,92346

BPACO045 UN

MÓDUL DE ENTRADA DIGITAL MODEL: ED,
MARCA: CONTROLLI..

1,000

x

0,90325 =

0,90325

BPACO046 UN

MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT
24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA:
CONTROLLI, MODEL: SRM/24

1,000

x

6,46312 =

6,46312

BPACO043 PP

P.P. DE CABLEJAT

3,000

x

71,91716 =

215,75148

BPACO033 HO

POSADA EN FUNCIONAMENT IQ

2,000

x

87,41255 =

174,82510

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.903,44110

1.988,47673
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-106 EXPACO05

UN

ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA
INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES (170521):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós
esquemes elèctrics de connexionat i fulles tècniques
dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp així com del seu
connexionat elèctric.
* Càrrega de programa als controladors i assignació
d'adreça a la seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels
controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva
adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un pla d' alarmes pel control automàtic i
optimitzat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics al sistema SCADA.
* Creació d'usuaris, segons especificacions d'ús del
client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via
Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.

1.988,47673

Rend.: 1,000

Unitats

1.903,44110

2.504,07

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BPACO053 HO

PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE
GESTIO. MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI.

16,000

x

56,52212 =

904,35392

BPACO052 HO

PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA
SISTEMA DE GESTION. MODELO:HTOP MARCA:
CONTROLLI.

8,000

x

65,72502 =

525,80016

BPACO051 HO

POSADA EN FUNCIONAMENT IQ

19,000

x

56,52212 =

1.073,92028

Subtotal:
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

2.504,07436

2.504,07436
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

76

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.504,07436
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-107 EXPACO06

ML

Subm. i col. de Bus Bacnet MS/TP instal.lat. Cable de
2 fils trenat i apantallat tipus Belden 9182, o similar.
Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment
instal.lat i en funcionament. Per a interconnectar els
controladors e7P, des del Quadre de Comunicacions.

2.504,07436

Rend.: 1,000

Unitats

2,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,010 /R x

23,79508 =

0,23795

A013M000

h

Ajudant muntador

0,010 /R x

21,43664 =

0,21437

Subtotal:

0,45232

0,45232

Materials
BPACO061 ML

BUS UNITRON INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS
TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O
SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN
SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC
CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES
CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS
EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS
UNITRON. MARCA: CONTROLLI.

1,000

x

1,49534 =

1,49534

BPACO062 PP

P.P. DE CABLEJAT

0,010

x

68,73578 =

0,68736

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,18270

2,18270
2,63502
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-108 EXPACO07

ML

Subm.i col. de cable FTP Cat 5 instal.lat. Cable de 8
fils trenat i apantallat. Inclòs accessoris, cablejat i
muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament. Per
commutar el Quadre de Comunicacions al BMS
existent a l'edifici.

2,63502

Rend.: 1,000

Unitats

2,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000
A013M000

h
h

Oficial 1a muntador

0,010 /R x

23,79508 =

0,23795

Ajudant muntador

0,010 /R x

21,43664 =

0,21437

Subtotal:

0,45232

0,45232

Materials
BPACO071 ML

CABLE FTP CAT 5

1,000

x

1,49534 =

1,49534

BPACO062 PP

P.P. DE CABLEJAT

0,010

x

68,73578 =

0,68736

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

2,18270

2,18270

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

77

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,63502
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-109 EXPADE01

PA

Connexionat a la instal·lació de detecció d'incendis
existent a l'edifici. Inclou el desmuntatge, acopi i
trasllat a abocador homologat (taxes incloses) de
material sobrant. S’hi inclou enginyeria, programació,
posada en marxa de la central existent per cada punt
de detecció d'incendis que es modifiqui o s'afegeixi a
la instal.lació. S'hi inclouen dietes i desplaçaments.
Les feines de connexionat es faran en horaris que
interfereixin el menys possible al funcionament de
l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el
departament de manteniment.

2,63502

Rend.: 1,000

Unitats

5.789,31

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

123,000 /R x

23,79508 =

2.926,79484

A013M000

h

Ajudant muntador

123,000 /R x

21,43664 =

2.636,70672

Subtotal:

5.563,50156

5.563,50156

Materials
BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

225,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

225,80775
225,80775

5.789,30931
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-110 EXPADE02

UN

Trasllat de sirena interior existent. S'inclou eliminació
de cablejat i elements auxiliars, apilament de material
a recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris,
suports i material auxiliar de muntatge, en nova
ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de
material sobrant i transport fins a abocador
homologat, amb pagament de taxes.

5.789,30931

Rend.: 1,000

Unitats

225,80775

36,45

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

0,750

x

1,00359 =

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

0,75269
0,75269

0,75269
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Data: 27/07/21

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

36,44531
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-111 EXPADE03

UN

Trasllat de polsador existent. S'inclou eliminació de
cablejat i elements auxiliars, apilament de material a
recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris,
suports i material auxiliar de muntatge, en nova
ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de
material sobrant i transport fins a abocador
homologat, amb pagament de taxes.

36,44531

Rend.: 1,000

Unitats

36,45

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

0,750

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,75269
0,75269

0,75269
36,44531
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-112 EXPADE04

UN

Trasllat de detector òptic existent. S'inclou eliminació
de cablejat i elements auxiliars, apilament de material
a recol.locar en lloc indicat per la D.F, accessoris,
suports i material auxiliar de muntatge, en nova
ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de
material sobrant i transport fins a abocador
homologat, amb pagament de taxes.

36,44531

Rend.: 1,000

Unitats

36,45

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

0,750

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,75269
0,75269

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

0,75269
36,44531
0,00000
36,44531
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-113 EXPAEL01

PA

Reubicació de SAI existent. Inclou desconnexió de
SAI, amb eliminació de cablejat i elements auxiliars.
Col.locació de SAI en nova ubicació, amb reposició
de possible material malmès, cablejat i material
auxiliar de muntatge. Inclós càrrega sobre camió o
contenidor de material sobrant i transport fins a
abocador homologat, amb pagament de taxes. Es
faran proves de correcte funcionament.

Rend.: 1,000

Unitats

244,07

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000
A012H000

HO
HO

Ajudant electricista

5,000 /R x

21,40654 =

107,03270

Oficial 1a electricista

5,000 /R x

23,79508 =

118,97540

Subtotal:

226,00810

226,00810

Materials
BEAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

18,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,06462
18,06462

244,07272
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-114 EXPAEL03

UN

Subm. i col. de QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-1),
format per armari metàl·lic combinable HAGER, o
equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de
coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada
element i material auxiliar de muntatge.

18,06462

244,07272

Rend.: 1,000

8.667,03

€

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que
permeti una ampliació de l'ordre del 30%.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

HO

Ajudant electricista

15,000 /R x

21,40654 =

321,09810

A012H000

HO

Oficial 1a electricista

67,000 /R x

23,79508 =

1.594,27036

Subtotal:

1.915,36846

1.915,36846

Materials
BEPAEL031 UN

QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-1)

BEPER10

MATERIAL AUXILIAR ELÈCTRIC.

PP

1,000
61,159

x 6.137,87695 =

6.137,87695

10,03588 =

613,78438

x
Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

6.751,66133

6.751,66133
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80
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8.667,02979
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-115 EXPAEL04

UN

Subm. i col. de QUADRE ELÈCTRIC (SQ-P3-2),
format per armari metàl·lic combinable HAGER, o
equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de
coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada
element i material auxiliar de muntatge.

8.667,02979

Rend.: 1,000

3.372,97

€

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que
permeti una ampliació de l'ordre del 30%.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

A013H000

HO

Ajudant electricista

27,000 /R x

23,79508 =

642,46716

3,000 /R x

21,40654 =

64,21962

Subtotal:

706,68678

706,68678

Materials
BEPER10

PP

BEPAEL041 UN

MATERIAL AUXILIAR ELÈCTRIC.

24,152

QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-2)

10,03588 =

242,38657

x 2.423,89703 =

2.423,89703

x

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.666,28360

3.372,97038
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-116 EXPAEL05

PA

Desinstal.lació de quadres elèctrics existents de la
zona DAC i BCN Activa. Amb eliminació dels seus
components, cablejat i elements auxiliars. S'inclou
apilament de tot el material a eliminar o recol·locar en
lloc indicat per la D.F, càrrega sobre camió o
contenidor de material sobrant i transport fins
abocador homologat, amb pagament de taxes.

3.372,97038

Rend.: 1,000

Unitats

2.666,28360

298,33

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

HO

Ajudant electricista

6,600 /R x

21,40654 =

141,28316

A012H000

HO

Oficial 1a electricista

6,600 /R x

23,79508 =

157,04753

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

298,33069

298,33069
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

298,33069
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-117 EXPAEL06

PA

Partida alçada a justificar de sanejament de la
instal.lació elèctrica de la Zona DAC i BCN Activa.
inclou:
* Desmuntatge i desconnexió de lluminàries, normals
i d'emergència. Fins i tot eliminació de cablejat, llums
i elements auxiliars.
* Sanejament d'instal·lacions elèctriques obsoletes,
cablejat, tubs de protecció i caixes de derivació.
* Desmuntatge de mecanismes elèctrics obsolets o
fora de servei. Fins i tot eliminació de cablejat i
elements auxiliars.
* Eliminació de components de Quadres Elèctrics
existents, obsolets o fora de servei. Fins i tot
eliminació de cablejat i elements auxiliars.
S'inclou apilament de tot el material a eliminar o
recol·locar en lloc indicat per la D.F, càrrega sobre
camió o contenidor de material sobrant i transport fins
abocador homologat, amb pagament de taxes.

298,33069

Rend.: 1,000

Unitats

899,46

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

18,500 /R x

23,79508 =

440,20898

A013H000

HO

Ajudant electricista

18,500 /R x

21,40654 =

396,02099

Subtotal:

836,22997

836,22997

Materials
BEAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

63,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

63,22617
63,22617

899,45614
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-118 EXPAEL07

PA

Partida alçada a justificar d'adequació del Rack
existent de la Zona DAC i BCN Activa. inclou:
* Desmuntatge i posterior muntatge de rack existent.
Inclou eliminació de cablejat i elements sobrants. Fins
i tot cablejat i elements auxiliars de rack muntat a
nova ubicació.
* Desmuntatge de mecanismes i punts RJ-45
existents. Inclou eliminació de cablejat i elements
sobrants.
* Sanejament d'instal·lacions de cablejat estructurat
obsoletes o fora de servei. Amb eliminació d'elements
auxiliars sobrants
S'inclou apilament de tot el material a eliminar o
recol·locar en lloc indicat per la D.F, càrrega sobre
camió o contenidor de material sobrant i transport fins
abocador homologat, amb pagament de taxes.

899,45614

Rend.: 1,000

Unitats

63,22617

296,30

Preu

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Parcial

€

Import

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

82

PARTIDES D'OBRA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Ma d'obra
A013H000

HO

Ajudant electricista

6,000 /R x

21,40654 =

128,43924

A012H000

HO

Oficial 1a electricista

6,000 /R x

23,79508 =

142,77048

Subtotal:

271,20972

271,20972

Materials
BEAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

25,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,08975
25,08975

296,29947
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-119 EXPAEL08

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500
CIMA de dos mòduls (caixetí 5102102-039 i
marc-bastidor
51010102-030),
o
equivalent.
Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestra, per 1 presa
RJ45.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i
material auxiliar de muntatge.

296,29947

Rend.: 1,000

Unitats

25,08975

66,40

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2
MODULS 51020102-039.

1,000

x

6,71402 =

6,71402

BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS
51010102-030.

1,000

x

7,98857 =

7,98857

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

2,000

x

3,19141 =

6,38282

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

30,70982

30,70982
66,40244
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-120 EXPAEL09

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500
CIMA de dos mòduls (caixetí 5102102-039 i
marc-bastidor
51010102-030),
o
equivalent.
Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa
RJ-45.

Rend.: 1,000

S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

66,40244

82,76

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

83

PARTIDES D'OBRA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

material auxiliar de muntatge.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS
51010102-030.

1,000

x

7,98857 =

7,98857

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

1,000

x

3,19141 =

3,19141

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

1,000

x

17,14130 =

17,14130

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2
MODULS 51020102-039.

1,000

x

6,71402 =

6,71402

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

47,06833

47,06833
82,76095
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-121 EXPAEL12

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500
CIMA, o equivalent, de dos mòduls (caixetí
5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030).
Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa
RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i
material auxiliar de muntatge.

82,76095

Rend.: 1,000

Unitats

67,15

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

Materials
BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2
MODULS 51020102-039.

1,000

x

6,71402 =

6,71402

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

35,69262
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

84

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PARTIDES D'OBRA

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

1,000

x

3,19141 =

3,19141

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA
50010800-030 (1 MECANISME)

1,000

x

1,52546 =

1,52546

BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS
51010102-030.

1,000

x

7,98857 =

7,98857

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

31,45249

31,45249
67,14511
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-122 EXPAEL14

UN

Subm. i col. de QUADRE ELECTRIC (SQE-P3-1),
format per armari metàl·lic combinable HAGER, o
equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de
coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada
element i material auxiliar de muntatge.

67,14511

Rend.: 1,000

3.784,44

€

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que
permeti una ampliació de l'ordre del 30%.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

A013H000

HO

Ajudant electricista

25,000 /R x

23,79508 =

594,87700

3,000 /R x

21,40654 =

64,21962

Subtotal:

659,09662

659,09662

Materials
BEPAEL141 UN

QUADRE ELECTRIC (SQE-P3-1)

1,000

BEPER10

MATERIAL AUXILIAR ELÈCTRIC.

28,311

PP

x 2.841,21923 =

2.841,21923

10,03588 =

284,12580

x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3.125,34503

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-123 EXPAEL16

UN

Subm. i col. de de detector de presència SHNEIDER
ELECTRIC ref. MTN6303-0019, o equivalent.
Característiques:
Altura recomanada de muntatge. 2'8 m.
Número de canals: 6.
Angle de detecció horitzontal: 0...360º.
Sensibilitat a la llum ajustable.
S'inclou mecanització en fals sostre i material auxiliar
de muntatge.

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

3.125,34503
3.784,44165
0,00000
3.784,44165

155,23

€
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Pàg.:

85

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

A012H000

HO

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

11,89754
11,89754

11,89754

Materials
BPAEL161

UN

DETECTOR PRESENCIA SCHNEIDER ELECTRIC
MTN6303-0019

1,000

x

140,72320 =

140,72320

BBAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

2,600

x

1,00359 =

2,60933

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

143,33253

155,23007
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-124 EXPAEL17

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar al
paviment SIMON 500 CIMA 52050003-035, o
equivalent, de tres mòduls, profunditat regulable de
70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa
RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de
muntatge.

155,23007

Rend.: 1,000

Unitats

143,33253

126,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,700 /R x

23,79508 =

Subtotal:

40,45164
40,45164

40,45164

Materials
BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA
50010800-030 (1 MECANISME)

1,000

x

1,52546 =

1,52546

BK16S502

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
VERMELLA 50000472-037.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BK14TE03

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 3 MODULS
52053103-035.

1,000

x

5,08819 =

5,08819

BK14PV13

UN

CUBETA PLASTICA SIMON 500 CIMA 3 MODULS
52052103-035.

1,000

x

18,09470 =

18,09470

BK14PV03

UN

Inclou marc portamecanismes.

1,000

x

37,63455 =

37,63455

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

1,000

x

3,19141 =

3,19141

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

86,18816

86,18816

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

126,63980
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-125 EXPAEL1D

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500
CIMA de tres mòduls (caixetí 5102103-039 i
marc-bastidor
51010103-030),
o
equivalent.
Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
2 Plaques de veu i dades amb finestra, per 1 presa
RJ45.

126,63980

Rend.: 1,000

91,07

€

S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i
material auxiliar de muntatge.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,700 /R x

23,79508 =

Subtotal:

40,45164
40,45164

40,45164

Materials
BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK14PE03

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 3
MODULS 51020103-039.

1,000

x

8,46025 =

8,46025

BK14PE23

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 3 MODULS
51010103-030.

1,000

x

10,03588 =

10,03588

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BK16S502

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
VERMELLA 50000472-037.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

2,000

x

3,19141 =

6,38282

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BK14TE03

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 3 MODULS
52053103-035.

1,000

x

5,08819 =

5,08819

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

50,62099

50,62099
91,07263
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-126 EXPAEL1L

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en
paviment SIMON 500 CIMA ref. 52050003-035, o
equivalent, de tres mòduls, profunditat regulable de
70 a 100 mm. composició:
2 Bases de endoll doble schuko 500, de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa
RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de
muntatge.

Rend.: 1,000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

91,07263

126,64

€
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Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,700 /R x

23,79508 =

Subtotal:

40,45164
40,45164

40,45164

Materials
BK14TE03

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 3 MODULS
52053103-035.

1,000

x

5,08819 =

5,08819

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA
50010800-030 (1 MECANISME)

1,000

x

1,52546 =

1,52546

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

2,000

x

8,62082 =

17,24164

BK14PV03

UN

Inclou marc portamecanismes.

1,000

x

37,63455 =

37,63455

BK14PV13

UN

CUBETA PLASTICA SIMON 500 CIMA 3 MODULS
52052103-035.

1,000

x

18,09470 =

18,09470

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

1,000

x

3,19141 =

3,19141

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

86,18816

126,63980
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-127 EXPAEL1X

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500
CIMA de tres mòduls (caixetí 5102103-039 i
marc-bastidor
51010103-030),
o
equivalent.
Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa
RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i
material auxiliar de muntatge.

126,63980

Rend.: 1,000

Unitats

86,18816

89,41

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,700 /R x

23,79508 =

Subtotal:

40,45164
40,45164

Materials
BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA
50010800-030 (1 MECANISME)

1,000

x

1,52546 =

1,52546

BK14TE03

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 3 MODULS
52053103-035.

1,000

x

5,08819 =

5,08819

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK14PE03

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 3
MODULS 51020103-039.

1,000

x

8,46025 =

8,46025

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

40,45164
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88

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PARTIDES D'OBRA

BK14PE23

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 3 MODULS
51010103-030.

1,000

x

10,03588 =

10,03588

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BK16S502

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
VERMELLA 50000472-037.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

1,000

x

3,19141 =

3,19141

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

48,95504

48,95504
89,40668
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-128 EXPAEL20

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en
paviment SIMON 500 CIMA ref. 52050002-035, o
equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70
a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de
muntatge.

89,40668

Rend.: 1,000

Unitats

102,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BK14PV02

UN

Inclou marc portamecanismes.

1,000

x

31,96430 =

31,96430

BK14TE02

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 2 MODULS
52053102-035.

1,000

x

4,22510 =

4,22510

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

1,000

x

17,14130 =

17,14130

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA
50010800-030 (1 MECANISME)

1,000

x

1,52546 =

1,52546

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

66,88919

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

66,88919
102,58181
0,00000
102,58181
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-129 EXPAEL22

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en
paviment SIMON 500 CIMA ref. 52050002-035, o
equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70
a 100 mm. composició:
1 Base endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa
RJ45.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de
muntatge.

Rend.: 1,000

Unitats

104,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

1,000

x

3,19141 =

3,19141

BK14PV02

UN

Inclou marc portamecanismes.

1,000

x

31,96430 =

31,96430

BK14TE02

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 2 MODULS
52053102-035.

1,000

x

4,22510 =

4,22510

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

1,000

x

17,14130 =

17,14130

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

68,55514

104,24776
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-130 EXPAEL2L

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar al
paviment SIMON 500 CIMA 52050002-035, o
equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70
a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko senzilla de color blanc.
1 Base d'endoll schuko senzilla de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa
RJ45.
1 Placa cega.

68,55514

104,24776

Rend.: 1,000

92,01

€

S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de
muntatge.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

Materials
BK14TE02

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 2 MODULS
52053102-035.

1,000

x

4,22510 =

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

4,22510

35,69262
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PARTIDES D'OBRA

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA
50010800-030 (1 MECANISME)

1,000

x

1,52546 =

1,52546

BK14PV02

UN

Inclou marc portamecanismes.

1,000

x

31,96430 =

31,96430

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

4,000

x

1,20431 =

4,81724

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

1,000

x

3,19141 =

3,19141

BK16CK01

UN

BASE ENDOLL SIMON CONNECT K 45 KL01/6

2,000

x

4,79716 =

9,59432

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

56,32142

56,32142
92,01404
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-131 EXPAEL2X

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en
paviment SIMON 500 CIMA ref. 52050002-035, o
equivalent, de dos mòduls, profunditat regulable de 70
a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa
RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de
muntatge.

92,01404

Rend.: 1,000

Unitats

88,63

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA
50010800-030 (1 MECANISME)

1,000

x

1,52546 =

1,52546

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

1,000

x

3,19141 =

3,19141

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BK14TE02

UN

TAPA EMBELLIDORA SIMON 500 CIMA 2 MODULS
52053102-035.

1,000

x

4,22510 =

4,22510

BK14PV02

UN

Inclou marc portamecanismes.

1,000

x

31,96430 =

31,96430

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

52,93930

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

52,93930
88,63192
0,00000
88,63192
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-132 EXPAELSZ

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500
CIMA de dos mòduls (caixetí 5102102-039 i
marc-bastidor
51010102-030),
o
equivalent.
Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI.
1 Placa cega.

Rend.: 1,000

81,10

€

S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i
material auxiliar de muntatge.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

1,000

x

8,62082 =

8,62082

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

1,000

x

17,14130 =

17,14130

BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS
51010102-030.

1,000

x

7,98857 =

7,98857

BK035012

UN

PLACA CEGA INDIVIDUAL SIMON 500 CIMA
50010800-030 (1 MECANISME)

1,000

x

1,52546 =

1,52546

BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2
MODULS 51020102-039.

1,000

x

6,71402 =

6,71402

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

45,40238

45,40238
81,09500
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-133 EXPAELXX

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500
CIMA, o equivalent, de dos mòduls (caixetí
5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030).
Composició:
1 Base d'endoll schuko senzilla de color blanc.
1 Base d'endoll schuko senzilla de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa
RJ45.
1 Placa amb connector HDMI.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i
material auxiliar de muntatge.

81,09500

Rend.: 1,000

Unitats

86,14

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:
Materials

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

35,69262
35,69262

35,69262
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PARTIDES D'OBRA

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

4,000

x

1,20431 =

4,81724

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

1,000

x

3,19141 =

3,19141

BK16CK01

UN

BASE ENDOLL SIMON CONNECT K 45 KL01/6

2,000

x

4,79716 =

9,59432

BK14PE02

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2
MODULS 51020102-039.

1,000

x

6,71402 =

6,71402

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

1,000

x

17,14130 =

17,14130

BK14PE22

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 2 MODULS
51010102-030.

1,000

x

7,98857 =

7,98857

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

50,45045

50,45045
86,14307
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-134 EXPAELYZ

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500
CIMA de tres mòduls (caixetí 5102103-039 i
marc-bastidor
51010103-030),
o
equivalent.
Composició:
2 Bases d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa
RJ45.
1 Placa amb connector HDMI.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i
material auxiliar de muntatge.

86,14307

Rend.: 1,000

Unitats

99,93

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

1,700 /R x

23,79508 =

Subtotal:

40,45164
40,45164

40,45164

Materials
BK035011

UN

PLACA SIMON 500 CIMA INDIVIDUAL
ADAPTADORA PER A 1 MECANISME K45
50012088-030.

2,000

x

1,20431 =

2,40862

BK035008

UN

PLACA SIMON PER A 1 CONNECTOR RJ45

1,000

x

3,19141 =

3,19141

BK16S501

UN

BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO
BLANCA 50000472-030.

2,000

x

8,62082 =

17,24164

BK14PE23

UN

MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 3 MODULS
51010103-030.

1,000

x

10,03588 =

10,03588

BK03K127

UN

PLACA SIMON CONNECTOR HDMI

1,000

x

17,14130 =

17,14130

BKAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

x

1,00359 =

1,00359

BK14PE03

UN

CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 3
MODULS 51020103-039.

1,000

x

8,46025 =

8,46025

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

59,48269

59,48269
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

99,93433
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-135 EXPAEX01

UN

Desmuntatge i posterior muntatge d'extintor existent.
Amb retirada d' elements auxiliars. Inclós material
auxiliar de muntatge en nova ubicació. Amb apilament
de material sobrant a lloc indicat per la D.F., càrrega i
transport fins a abocador homologat de tot el material
no reutilitzable, amb pagament de taxes.

99,93433

Rend.: 1,000

Unitats

12,65

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

11,89754
11,89754

11,89754

Materials
BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

0,750

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,75269
0,75269

0,75269
12,65023
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-136 EXPAEX03

UN

Desmuntatge de Boca d' Incendi equipada (BIE)
existent i posterior muntatge en nova ubicació. S'
inclou desconnexió hidràulica, desmuntatge d'
elements auxiliars i trasllat fins a nova ubicació. Inclós
reposició de possible material malmès, accessoris,
suports i material auxiliar. Amb apilament de material
sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega i transport
fins a abocador homologat de tot el material no
reutilitzable, amb pagament de taxes. S' inclouen
proves de correcte funcionament.

12,65023

Rend.: 1,000

Unitats

82,90

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

1,500 /R x

21,43664 =

32,15496

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,500 /R x

23,79508 =

35,69262

Subtotal:

67,84758

67,84758

Materials
BFAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

15,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,05385
15,05385

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

15,05385
82,90143
0,00000
82,90143

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.:

94

PARTIDES D'OBRA
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P-137 EXPAEX04

PA

Connexió a la instal·lació d’extinció existent a l’edifici
(BIES). Inclou buidat de la part de la instal·lació
afectada, emplenat, proves d'estanqueïtat i material
auxiliar de muntatge. Amb apilament de material
sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre
camió i/o contenidor i transport fins a abocador
homologat, amb pagament de taxes. Les feines de
connexionat es faran en horaris que interfereixin el
menys possible al funcionament de l'edifici i han
d'estar prèviament consensuats amb el departament
de manteniment.

Rend.: 1,000

Unitats

3.231,10

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

65,000 /R x

23,79508 =

1.546,68020

A013M000

h

Ajudant muntador

65,000 /R x

21,43664 =

1.393,38160

Subtotal:

2.940,06180

2.940,06180

Materials
BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

290,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

291,04110
291,04110

3.231,10290
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-138 EXPAEX05

PA

Connexió a la instal·lació d’extinció existent a l’edifici
(ruixadors). Inclou buidat de la part de la instal·lació
afectada, emplenat, proves d'estanqueïtat i material
auxiliar de muntatge. Amb apilament de material
sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre
camió i/o contenidor i transport fins a abocador
homologat, amb pagament de taxes. Les feines de
connexionat es faran en horaris que interfereixin el
menys possible al funcionament de l'edifici i han
d'estar prèviament consensuats amb el departament
de manteniment.

3.231,10290

Rend.: 1,000

Unitats

291,04110

3.231,10

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

65,000 /R x

21,43664 =

1.393,38160

A012M000

h

Oficial 1a muntador

65,000 /R x

23,79508 =

1.546,68020

Subtotal:

2.940,06180

2.940,06180

Materials
BIAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

290,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

291,04110
291,04110

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

291,04110
3.231,10290
0,00000
3.231,10290
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-139 EXPAEX06

UN

Trasllat de ruixador existent. Inclou desmuntatge de
ruixador i elements auxiliars. Amb apilament de
material a lloc indicat per la DF, càrrega i transport
fins a abocador homologat de tot el material no
reutilitzable, amb pagament de taxes. S'inclou:
- Buidatge previ de la instal·lació.
- Col.locació de clau de tall a l' escomesa del local.
- Material i mitjans auxiliars per al posterior muntatge.

Rend.: 1,000

Unitats

22,88

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,750 /R x

23,79508 =

Subtotal:

17,84631
17,84631

17,84631

Materials
BF01N003

ML

T. ACER NEGRE DIN 2440 1´´.

1,000

x

4,03443 =

4,03443

BI99AC01

PP

ACCESSORIS.

1,000

x

1,00359 =

1,00359

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,03802

5,03802
22,88433
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-140 EXPAFO01

UN

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua
per a MENJADOR PERSONAL, amb canonada de
polipropilè SDR11 y SDR7'4, de diàmetres i gruixos
homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord
amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de
polipropilè, aïllament ARMAFLEX de 9mm de gruix
per evitar condensacions als trams que passen per
fals sostre, tub corrugat als trams encastats, p.p.
d'accessoris, suports i soldadura.

22,88433

Rend.: 1,000

Unitats

222,59

Preu

Parcial

Partides d'obra
EE03CO03

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador
de la flama, de diàmetre exterior 25 mm.
Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2.
Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC.
Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons
norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes.

10,000

x

2,63040 =

26,30400

EF03X008

ML

Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG
09x022, o equivalent, de 9 mm de gruix i 22 mm de
diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu.

10,000

x

3,06036 =

30,60360

EF37F101

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè
AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref.
10208, o equivalent, de 20x1.9 mm. Material fusiolen
PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO
15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11. S'inclou p.p.
d'accessoris i suports.

10,000

x

8,96214 =

89,62140

EF37FUC2

UN

Subm. i col. de vàlvula de seient recte cromada de
polipropilè FUSIOTHERM, o equivalent, de 25 mm.
ref. 40860. Per a muntatge encastat.

2,000

x

38,03099 =

76,06198

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

€

Import

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:

96

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

222,59098

222,59098
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-141 EXPAFO02

PA

Connexió a la instal·lació de fontaneria existent a
l’edifici. Inclou buidatge de la part de la instal·lació
afectada, vàlvules de tall, emplenat, proves
d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb
apilament de material sobrant en lloc indicat per la
D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i transport
fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
Les feines de connexionat es faran en horaris que
interfereixin el menys possible al funcionament de
l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el
departament de manteniment.

222,59098

Rend.: 1,000

Unitats

222,59098

436,88

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

8,000 /R x

23,79508 =

190,36064

A013J000

h

Ajudant lampista

8,000 /R x

21,40654 =

171,25232

Subtotal:

361,61296

361,61296

Materials
BFAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

75,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

75,26925
75,26925

436,88221
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-142 EXPASA01

UN

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d'
EVACUACIÓ DE MENJADOR DE PERSONAL i font
d'aigua, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de
Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres,
ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de
muntatge.

436,88221

Rend.: 1,000

Unitats

75,26925

107,05

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EF39EP01

ML

Subm. i col. de canonad d'evacuació insonoritzada
ABN//EVAC ENERGY PLUS, o equivalent, de 40 mm
de diàmetre exterior, fabricada en PP multicapa per a
evacuació d' aigües pluvials i residuals. Reacció al foc
B,s1-d0. Lliure d'halògens. Capa externa amb
protecció UV en color blau i capa interna amb
protecció anti incrustacions de color blanc.
Classificada antisisme. Amb extrem atrompetat per
unir per junta elàstica. SN>6. Marcat BD. Fabricada
segons EN 1451. S'inclouen p.p. d'accessoris i
suports.

8,000

x

13,38187 =

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

107,05496

107,05496

107,05496
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97

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

107,05496
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-143 EXPASA02

PA

Connexió a la instal·lació de Sanejament existent a
l’edifici. Inclou proves d'estanqueïtat i material auxiliar
de muntatge. Amb apilament de material sobrant en
lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o
contenidor i transport fins a abocador homologat, amb
pagament de taxes.
Les feines de connexionat es faran en horaris que
interfereixin el menys possible al funcionament de
l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el
departament de manteniment.

107,05496

Rend.: 1,000

Unitats

1.330,76

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

25,000 /R x

23,79508 =

594,87700

A013J000

h

Ajudant lampista

25,000 /R x

21,40654 =

535,16350

Subtotal:

1.130,04050

1.130,04050

Materials
BFAUX

UN

MATERIAL AUXILIAR

200,000

x

1,00359 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

200,71800
200,71800

1.330,75850
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-144 EXPASA03

PA

Partida alçada a justificar d'evacuació de
condensasts, amb canonada de paret compacta de
P.V.C. de 32 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris,
suports, registres i ventilacions terminals.

1.330,75850

Rend.: 1,000

Unitats

200,71800

688,18

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EF00PB010 ML

Subm. i col. de canonada de paret compacta de
P.V.C. de 32 mm segons norma UNE-EN 1329-1,
Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris,
suports, registres i ventilacions terminals. Per a
recollida de condensats.

28,000

x

24,57787 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

688,18036

688,18036

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

688,18036
688,18036
0,00000
688,18036
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P-145 EXPAVE01

UN

Desmuntatge i posterior muntatge de comporta
manual de regulació d'aire . S' inclou eliminació de
suports, accessoris, aprovisionament amb transport a
abocador i pagament de taxes del material no
reutilitzable. Amb reposició dePartida de desmuntatge
i muntatge de difusor existent. S'inclouen els
següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte
flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la
D.F. del material que es torni a instal·lar.
- Trasllat del difusor a nova ubicació.
- Reposició del plènum
- Connexionat del plènum al conducte flexible.
S'inclou tot el material necessari pel correcte
funcionament de la instal·lació.
tots els accessoris, suports i el material auxiliar
necessari pel seu correcte funcionament en nova
ubicació.

Rend.: 1,000

36,70

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

1,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:

35,69262
35,69262

35,69262

Materials
BAAUX

PP

MATERIAL AUXILIAR

1,000

1,00359 =

x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,00359
1,00359

1,00359
36,69621
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-146 EXPAVE02

PA

Connexió a la instal·lació de ventilació existent a
l'edifici. S'inclou material auxiliar de muntatge. Amb
apilament de material sobrant en lloc indicat per la
D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i transport
fins a abocador homologat, amb pagament de taxes.
Inclou equilibrat de totes les comportes de regulació
de la planta (també les existents), d'acord amb càlculs
de cabal i D.F.
Les feines de connexionat es faran en horaris que
interfereixin el menys possible al funcionament de
l'edifici i han d'estar prèviament consensuats amb el
departament de manteniment.

36,69621

Rend.: 1,000

3.532,38

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013G000

HO

Ajudant calefactor

75,000 /R x

21,40654 =

1.605,49050

A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

75,000 /R x

23,79508 =

1.784,63100

Subtotal:

3.390,12150

3.390,12150

Materials
BPAVE021

PA

CONNEXIONAT A INSTAL.LACIO EXISTENT

1,000

x

142,25868 =

Subtotal:
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

142,25868
142,25868

142,25868
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3.532,38018
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-147 EXPAEL500

PA

Desconnexió, desmuntatge i retirada de la
centralització dels 8 comptadors existents. Inclós
eliminació de tots els elements auxiliars. S'inclou
apilament de material en lloc indicat per la D.F.,
càrrega de material sobre camió o contenidor i
transport fins a abocador homologat, amb pagament
de taxes.

3.532,38018

Rend.: 1,000

Unitats

178,46

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

HO

Oficial 1a electricista

7,500 /R x

23,79508 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

178,46310
178,46310

178,46310
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-148 EXPAEL600

UN

Partida en concepte d'increment de la potència
contractada de 13,856 a 55 kW. Inclou els drets
d'extensió i accés.

178,46310

Rend.: 1,000

Unitats

178,46310

1.896,78

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BPAEL6001 UN

INCREMENT POTÈNCIA CONTRACTADA

1,000

x 1.896,78225 =
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.896,78225

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-149 EZ00N001

nta

El preu de totes les partides inclou la utilització de
tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material,
ajudes i altres elements necessaris per deixar la
unitat correctament acabada amb el vist-i-plau de la
DF.
Totes les partides seran subministrament i
instal·lació. Algunes partides requereixen l'ús de
maquinària especial, grues i elevadores espeífics. En
particuar el preu inclou:

1.896,78225

Rend.: 1,000

- El segellat i formació de calaixos ignífugs on sigui
necessari amb els productes correctes per garantitzar
la resistència al foc necessària segons normavitva
vigent.
- En la maquinària i tots el elements de les diferents
instal·lacions inclou les estructures, anclatges,
silentblocs i altres elements necessaris per deixar les
unitats correctament col·locades.
- En les partides d'acer inclou el pintat intusmescent
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

1.896,78225
1.896,78225
0,00000
1.896,78225

0,00

€
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PARTIDES D'OBRA

i/o el revestiment necessari per complir amb la
resistència al foc prescrita en projecte.
- Pasamurs en el pas d'instal·lacions a través de
murs i forjats.
- La neteja parcial de cada ram, neteja final i retirada
de runa amb la corresponent gestió de residus.
La justificació de preus i quadre de preus
descomposats només tenen valor justificatiu dels
preus unitaris adoptats en el projecte i orientatius pel
contractista per estudiar la seva oferta.
Els elements de cada descomposats i/o descripció
son els mínims a col·locar. El preu de contracte de
cada partida inclourà tot el necessari per executarla
correctament
segons
memòria,
plànols
i
documentació de projecte i sempre amb el vist-i-plau
de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el
cost de les despeses indirectes corresponents. Els
preus de les partides d'instal·lacions inclouen les
ajudes corresponents a realitzar a tots els rams. Els
criteris d'amidament de cada partida seran aquells
que es determinin en la descripció de cada partida o
que ho determini la DF en cada cas.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Rend.: 1,000

24,38

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H1000

h

Coordinador d'activitats preventives

1,000 /R x

24,37717 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

24,37717
24,37717

24,37717
24,37717
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-150 JEV597ZZ

u

Execució de les proves d'estanqueïtat del circuit
frigorífic i d'evacuació de condensats de la instal·lació
de climatització i posta en marxa realitzada pel
fabricant. Segons Plec de Condicions.

24,37717

Rend.: 1,000

338,41

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BVAE9704

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació de climatització, segons exigències
del Projecte i del RITE

0,500

x

676,82008 =

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

338,41004

338,41004

338,41004
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

338,41004
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-151 K12CAAZZ

m2

Protecció de tots els elements susceptibles de
resultar afectats durant el transcurs de les obres
(paviment, ascensor, armari Rack, cortines, ...) , per
tal de poder realitzar tots els treballs sense
malmetrel's, amb cartó i plàstics o material addient
per l'element a protegir, i posterior retirada de les
proteccions, inclòs si es necessari el seu
desplaçament temporal i posterior reubicació.
Envers a les cortines inclou: desmuntatge, previa
numeració, protecció i reserva del material fins a la
seva col·locació al finalitzar les obres.

338,41004

Rend.: 1,000

9,89

€

Tot en perfecte funcionament.

Unitats

Preu

Parcial

20,34274 =

4,06855

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,200 /R x
Subtotal:

4,06855

4,06855

Materials
B0CUU200

m2

Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines
sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina a les
2 cares, de 13 mm de gruix

1,000

x

5,82081 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,82081

5,82081

5,82081
9,88936
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-152 K21537YZ

m2

Retirada de manta d'aïllant existent en cel ras amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

9,88936

Rend.: 1,000

2,06

€

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Unitats

Preu

Parcial

20,34274 =

2,03427

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100 /R x
Subtotal:

2,03427

2,03427

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03051

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,06478
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

2,06478
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

P-153 K216351Z

m2

Enderroc d'entramat autoportant de plaques de guix
laminat instal·lades sobre una estructura simple, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000

9,13

€

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Unitats

Preu

Parcial

20,34274 =

8,95081

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,440 /R x
Subtotal:

8,95081

8,95081

DESPESES AUXILIARS

2,00 %

0,17902

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,12983
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-154 K219722Z

m

Arrencada de sòcol de fusta o metàl·lic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

9,12983

Rend.: 1,000

Unitats

0,83

Preu

Parcial

20,34274 =

0,81371

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,040 /R x
Subtotal:

0,81371

0,81371

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01221

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

0,82592
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-155 K21A3ALZ

u

Tall, desmuntatge i reserva de material de muntants
vertical, de dimensions 60x60x2620mm, i tapeta de
fusta.

0,82592

Rend.: 1,000

44,43

€

Reserva i aplec de material per posterior
reaprofitament i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor dels elements que determini la Propietat
i DT.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat segons les especificacions de la DT.
Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,000 /R x

23,43378 =

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

23,43378

Import
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A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

20,34274 =

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Subtotal:

20,34274
43,77652

43,77652

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,65665

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

44,43317
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-156 K21A3AXZ

u

Tall, desmuntatge i reserva de material de mòdul de
mampara de dimensions màximes 1600x2650mm
compost per: vidre laminar, travessers horitzontals
superior i inferiors de fusta de 60x60mm de secció,
tapeta i ribets de fusta.

44,43317

Rend.: 1,000

172,62

€

Reserva i aplec de material per posterior
reaprofitament i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor dels elements que determini la Propietat
i DT.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat segons les especificacions de la DT.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

20,34274 =

40,68548

A012A000

h

Oficial 1a fuster

2,000 /R x

23,43378 =

46,86756

Subtotal:

87,55304

87,55304

Partides d'obra
P2144-4RS9 m2

Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de 3+3
mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor

3,800

x

22,03935 =

Subtotal:

83,74953

83,74953

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,31330

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

172,61587
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-157 K21A3AYZ

u

83,74953

Desmuntatge i reserva de portes batents i pivotants
de vidre i tots els seus accesoris i mecanismes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reserva, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor dels elements que determini la Propietat i
DT

172,61587

Rend.: 1,000

97,62

€

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat/muntat segons les especificacions de la
DT.
Unitats

Preu

Ma d'obra
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA

A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,500 /R x

23,43378 =

35,15067

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

20,34274 =

61,02822

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Subtotal:

96,17889

96,17889

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,44268

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

97,62157
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-158 K2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.

97,62157

Rend.: 1,000

25,50

€

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les
despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Maquinària
C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

25,50117 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,50117
25,50117

25,50117
25,50117
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-159 K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).

25,50117

Rend.: 1,000

29,69

€

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
Unitats

Preu

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA

Materials

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,250

x

23,75494 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

29,69368

29,69368

29,69368
29,69368
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-160 K65261JZ

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm,
Ra=>51dB, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a
cada cara, 2 tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i
2 tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de suro
aglomerat (ICB), de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de
gruix i amb cantell recte, col·locades no adherides.

29,69368

Rend.: 1,000

64,44

€

Inclou junta elstomérica en la trobada amb el mur
cortina de tancament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,040 /R x

21,43664 =

0,85747

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250 /R x

23,01227 =

5,75307

Subtotal:

6,61054

Materials
B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470

x

0,50179 =

0,23584

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,420

x

9,33337 =

3,92002

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,11758 =

0,25411

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x

0,15054 =

0,90324

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

x

0,86309 =

0,86093

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675

x

0,88317 =

3,24565

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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B7J500ZZ

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x

1,07383 =

0,85906

B0CC0-21O m2

kg

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060

x

6,08010 =

12,52501

B7JZ00E1

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x

0,07025 =

0,28100

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,120

x

9,03553 =

19,15532

m

B0CC0-21O m2

Subtotal:

42,24018

42,24018

Partides d'obra
P7C50-5NV m2

Aïllament amb plaques de suro aglomerat (ICB), de
densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell
recte, col·locades no adherides.

1,030

x

15,03494 =

15,48599

Transport inclós.
Subtotal:

15,48599

15,48599

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09916

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

64,43587
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-161 K65261NZ

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm,
Ra=>43dB, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i Aïllament amb plaques de
suro aglomerat (ICB), de densitat 110 kg/m3, de 40
mm de gruix i amb cantell recte, col·locades no
adherides.

64,43587

Rend.: 1,000

43,01

€

Inclou junta elstomérica en la trobada amb el mur
cortina de tancament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250 /R x

23,01227 =

5,75307

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,040 /R x

21,43664 =

0,85747

Subtotal:
Materials

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

6,61054

6,61054
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PARTIDES D'OBRA

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470

x

0,50179 =

0,23584

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

x

0,86309 =

0,86093

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060

x

4,97780 =

10,25427

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x

0,15054 =

0,90324

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675

x

0,88317 =

3,24565

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x

1,07383 =

0,85906

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x

0,07025 =

0,28100

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,420

x

9,33337 =

3,92002

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,11758 =

0,25411

Subtotal:

20,81412

20,81412

Partides d'obra
P7C50-5NV m2

Aïllament amb plaques de suro aglomerat (ICB), de
densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell
recte, col·locades no adherides.

1,030

x

15,03494 =

15,48599

Transport inclós.
Subtotal:

15,48599

15,48599

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09916

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

43,00981
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-162 K7C9TBYZ

m2

Subministrament i instal·lació de barrera acústica a
soroll aeri, en partició desmontable (no inclosa en
aquest preu), a través del plènum, formada per placa
de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat
110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell recte,
col·locat entre el forjat i els perfils superiors de la
partició desmuntable suportat per mitjà d'estructura
d'acer galvanitzada de 48mm superior i inferior, per
millorar l'aïllament acústic entre espais. Inclús p/p de
talls, col·locació dels panells a portell sobre
l'estructura suport, retallat i segellat contra
instal·lacions i angulars de muntatge de l'aïllament.

43,00981

Rend.: 1,000

42,77

€

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,650 /R x

21,43664 =

13,93382

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,650 /R x

23,01227 =

14,95798

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

28,89180

28,89180
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Materials
B7C5140Z

m2

Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de
densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell
recte

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,050

x

12,39433 =

13,01405

0,9975

x

0,86309 =

0,86093

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,87498

13,87498
42,76678
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-163 K898J2AZ

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.
Inclou preparació del suport.

42,76678

Rend.: 1,000

6,39

€

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la superfície dels paraments laterals
de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,100 /R x

21,43664 =

2,14366

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

23,01227 =

2,30123

Subtotal:

4,44489

4,44489

Materials
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,3978

x

3,09104 =

1,22962

0,153

x

4,26524 =

0,65258

Subtotal:

1,88220

1,88220

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06667

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,39376
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-164 K89B3BXZ

m2

Pintat de sòcol de fusta DM, a l'esmalt sintètic, color a
escollir per la direcció facultativa, concretament per
l'aparellador de l'obra, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2
d'acabat.

Rend.: 1,000

Unitats

14,55

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,040 /R x

21,43664 =

0,85747

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,390 /R x

23,01227 =

8,97479

Subtotal:

9,83226

9,83226

Materials
B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,050

x

6,92478 =

0,34624

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,340

x

10,53768 =

3,58281

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,150

x

4,26524 =

0,63979

Subtotal:

4,56884

4,56884

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14748

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

14,54858
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-165 KD110008

h

TREBALLS DE PARELLA D'OPERARIS PER
TREBALLS IMPREVISTOS. Hores d'operaris, oficial
1ª i ajudant. en treballs d'especial dificultat en àmbits
de paleteria, desmuntatge I muntatge d'instal.lacions,
serralleria, vidreria, pintura, instal.lacions de
qualsevol tipus, etc.. Inclou totes les ajudes per
intervencions no previstes

14,54858

Rend.: 1,000

Unitats

44,45

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,000 /R x

23,01227 =

23,01227

A0137000

h

Ajudant col·locador

1,000 /R x

21,43664 =

21,43664

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

44,44891

44,44891
44,44891
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-166 P2143-4RRZ

m2

Aixecat de paviment de llosetes tèxtils existent a
l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no
inclou la demolició de la base suport.

Rend.: 1,000

Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

44,44891

4,13

€

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/07/21

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

20,34274 =

4,06855

Import

Ma d'obra

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

A0D-0007

h

Manobre

0,200 /R x
Subtotal:

4,06855

4,06855

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06103

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,12958
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-167 P2143-4RXZ

u

Desmuntatge de lloses de paviment tècnic existent a
l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no
inclou la demolició de la base suport.

4,12958

Rend.: 1,000

3,10

€

Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Unitats

Preu

Parcial

20,34274 =

3,05141

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,150 /R x
Subtotal:

3,05141

3,05141

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04577

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,09718
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P2144-4RS9

m2

Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de 3+3
mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor

3,09718

Rend.: 1,000

Unitats

22,04

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPA

h

Ajudant vidrier

0,400 /R x

25,80227 =

10,32091

A0F-0010

h

Oficial 1a vidrier

0,400 /R x

28,48184 =

11,39274

Subtotal:

21,71365

21,71365

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,32570

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

22,03935
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-168 P214A-4RRZ

u

Desmuntatge de fulla de vidre, bastiment de fusta,
accessoris i guia superior de porta de grans
dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació
de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i
carrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

130,16

€

Inclou tapeta lateral de vidre.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

4,000 /R x

20,34274 =

81,37096

A0F-000K

h

Oficial 1a fuster

2,000 /R x

23,43378 =

46,86756

Subtotal:

128,23852

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,92358

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

130,16210
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-169 P214I-AKZZ

m2

128,23852

Desmuntatge de lamel·les metàl·liques de cel ras
enregistrable situat a una altura menor de 4 m, amb
mitjans manuals i sense afectar a l'estabilitat de els
elements constructius als quals se subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

130,16210

Rend.: 1,000

Unitats

4,13

Preu

Parcial

20,34274 =

4,06855

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,200 /R x
Subtotal:

4,06855

4,06855

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06103

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,12958
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P7C50-5NVZ

m2

Aïllament amb plaques de suro aglomerat (ICB), de
densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell
recte, col·locades no adherides.

4,12958

Rend.: 1,000

15,03

€

Transport inclós.
Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,030 /R x

20,34274 =

0,61028

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

23,01227 =

1,38074

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Subtotal:

1,99102

1,99102

Materials

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

B7C5140Z

m2

Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de
densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell
recte

1,050

x

12,39433 =

Subtotal:

13,01405

13,01405

13,01405

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02987

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

15,03494
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-170 P847-48HZ

m2

Subministrament i instal·lació de lamel·les
metàl·liques de cel ras enregistrable de les mateixes
característiques a l'existent

15,03494

Rend.: 1,000

Unitats

64,37

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,300 /R x

21,43664 =

6,43099

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

23,79508 =

7,13852

Subtotal:

13,56951

13,56951

Materials
B849-0PAE m2

Lamel·la per a cel ras d'alumini prelacat, per a
muntatge horitzontal, amb cantell rectangular, de 30
cm d'amplària i 14 mm d'alçària, per a muntar amb
una separació de 20 mm, color estàndard, amb la
superfície llisa

1,030

x

49,12585 =

Subtotal:

50,59963

50,59963

50,59963

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20354

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

64,37268
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-171 P874-HAQZ

m2

Neteja superficial intensa del paviment de llosetes de
fibra sintètica amb aspirador de raspall giratori.

64,37268

Rend.: 1,000

Unitats

2,86

Preu

Parcial

13,16708 =

2,19364

€

Import

Ma d'obra
A0M-002H

h

Tècnic de neteja

0,1666 /R x
Subtotal:

2,19364

2,19364

Maquinària
C200-002Z

h

Aspirador de raspall giratori.

0,1666 /R x

4,01435 =

Subtotal:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

0,66879
0,66879

0,66879
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,86243
0,00000

0,00 %

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-172 P9R0-4Z6Z

m2

Paviment de moqueta de fibra sintètica 100%
poliamida reciclada model Heuga 727 marca Interface
o equivalent igual a l'existent, subministrada en
llosetes de 50x50 cm de gruix 2,5mm, acabada en pèl
tallat, de color 672704 Coal o equivalent, reacció al
foc Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1), col·locada amb
adhesius sense cola (TacTiles®) sobre terra tècnic
registrable.

2,86243

Rend.: 1,000

Unitats

41,44

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

23,01227 =

4,60245

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

0,100 /R x

21,43664 =

2,14366

Subtotal:

6,74611

6,74611

Materials
B091-06VH kg

Adhesiu en dispersió aquosa

B9R3-0J7Z m2

Moqueta lloseta 50x50 100% poliamida

0,3003

x

3,40666 =

1,02302

1,060

x

31,67325 =

33,57365

Subtotal:

34,59667

34,59667

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10119

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

41,44397
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-173 PAM2-H7KZ

u

Muntatge complet de porta de vidre de mides
144x255cm, amb material reaprofitat, inclou vidre
trempat de 10mm, tirador de fusta, ferratges i fre
encastat a paviment tècnic.

41,44397

Rend.: 1,000

333,85

€

Element complet i anivellat.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0F-0010

h

Oficial 1a vidrier

6,000 /R x

28,48184 =

170,89104

A01-FEPA

h

Ajudant vidrier

6,000 /R x

25,80227 =

154,81362

Subtotal:

325,70466

325,70466

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

8,14262

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

333,84728
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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P-174 PC1H-5CWV

m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000

Unitats

67,40

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-0010

h

Oficial 1a vidrier

0,500 /R x

28,48184 =

Subtotal:

14,24092
14,24092

14,24092

Materials
BC1A-0TOI m2

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

1,000

x

52,94989 =

Subtotal:

52,94989

52,94989

52,94989

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21361

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

67,40442
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-175 PEP6-8FV1

u

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió
i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

67,40442

Rend.: 1,000

Unitats

78,44

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

23,79508 =

7,13852

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,300 /R x

21,43664 =

6,43099

Subtotal:

13,56951

13,56951

Materials
BEP6-20LG u

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió
i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

1,000

x

64,67016 =

Subtotal:

64,67016

64,67016

64,67016

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20354

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

78,44321
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-176 PP7A-H9LZ

u

Subministrament, instal·lació i manteniment d'equips
de comunicacions de xarxa format per:

Rend.: 1,000

Kit ID1: switch + cable de stack + 2 SFPs SX+ 2
SFPs LH + 1SFP compatible amb switch veí
Característiques:
1 ut Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + switch
1 ut INCLUDED: power cord - Europe localization
2 uts Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver
2 uts Aruba 1G SFP LC LH 10km SMF Transceiver
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

78,44321

2.251,88

€
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1 ut Aruba 10G SFP + to SFP + 1m DAC cable
1ut Aruba compatible 1G SFP
6 anys de suport Aruba en 24x7x4
Característiques:
1 ut HPE 1Y Partner-Branded NBD Support
SVC-HPE Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + Swt Supp
(for JL255A)
Instal·lació de switch d'accés i interconnexió a la
xarxa, conversió de configuració antiga a nova. Inclou
visita de replanteig al lloc i coordinació
Tot en correcte funcionament.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

2,800 /R x

21,43664 =

60,02259

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

2,800 /R x

23,79508 =

66,62622

A0K-00ZZ

u

6 anys de suport Aruba en 24x7x4
Característiques:
1 ut HPE 1Y Partner-Branded NBD Support
SVC-HPE Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + Swt Supp
(for JL255A)

1,000 /R x

83,89999 =

83,89999

Subtotal:

210,54880

210,54880

Materials
BP7E-H5ZZ u

Kit ID1: switch + cable de stack + 2 SFPs SX+ 2
SFPs LH + 1SFP compatible amb switch veí
Característiques:
1 ut Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + switch
1 ut INCLUDED: power cord - Europe localization
2 uts Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver
2 uts Aruba 1G SFP LC LH 10km SMF Transceiver
1 ut Aruba 10G SFP + to SFP + 1m DAC cable
1ut Aruba compatible 1G SFP

1,000

x 2.038,17783 =

Subtotal:

2.038,17783

u

2.038,17783

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,15823

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2.251,88486
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-177 TERMT3Z

2.038,17783

Comandament inalàmbric de pared RBC-AMS54ES
Toshiba o adequat a la unitat interior existent.

Rend.: 0,130

Compatible con todas las unidades interiores e
incopora
sensor de temperatura.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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155,49

€
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Unitats

Preu

Parcial

Import

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Ma d'obra
A012G000

HO

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

23,79508 =

54,91172

A013G000

HO

Ajudant calefactor

0,300 /R x

21,40654 =

49,39971

Subtotal:

104,31143

104,31143

Materials
RBCA32

u

Comandament inalàmbric UTY-LNHY de FUJITSU
AIRSTAGE

1,000

x

51,18301 =

51,18301

Con función de ahorro de energía y antiheladas,
programador semanal incorporado, chequeo y
autodiagnóstico.
Compatible con todas las unidades interiores e
incopora
sensor de temperatura.
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

51,18301

155,49444
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-178 X0000001

PA

Partida ad'abonament íntegrer per la Seguretat i Salut
a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

155,49444

Rend.: 1,000

Unitats

51,18301

3.628,19

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

30,000

x

0,75271 =

22,58130

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

30,000

x

6,42297 =

192,68910

Subtotal:

215,27040

215,27040

Partides d'obra
H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

140,0049

x

24,37717 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3.412,92325
3.412,92325

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

3.412,92325
3.628,19365
0,00000
3.628,19365
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Data: 27/07/21

nta

Pàg.:

1

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà
d'obra, maquinària, material, ajudes i altres elements necessaris per
deixar la unitat correctament acabada amb el vist-i-plau de la DF.
Totes les partides seran subministrament i instal·lació. Algunes
partides requereixen l'ús de maquinària especial, grues i elevadores
espeífics. En particuar el preu inclou:

0,00

0,000

0,00

9,13

231,219

2.111,03

97,62

6,000

585,72

172,62

10,000

1.726,20

- El segellat i formació de calaixos ignífugs on sigui necessari amb els
productes correctes per garantitzar la resistència al foc necessària
segons normavitva vigent.
- En la maquinària i tots el elements de les diferents instal·lacions
inclou les estructures, anclatges, silentblocs i altres elements
necessaris per deixar les unitats correctament col·locades.
- En les partides d'acer inclou el pintat intusmescent i/o el revestiment
necessari per complir amb la resistència al foc prescrita en projecte.
- Pasamurs en el pas d'instal·lacions a través de murs i forjats.
- La neteja parcial de cada ram, neteja final i retirada de runa amb la
corresponent gestió de residus.
La justificació de preus i quadre de preus descomposats només tenen
valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i orientatius
pel contractista per estudiar la seva oferta.
Els elements de cada descomposats i/o descripció son els mínims a
col·locar. El preu de contracte de cada partida inclourà tot el necessari
per executarla correctament segons memòria, plànols i documentació
de projecte i sempre amb el vist-i-plau de la DF. Es considera que els
preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Els
preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents
a realitzar a tots els rams. Els criteris d'amidament de cada partida
seran aquells que es determinin en la descripció de cada partida o que
ho determini la DF en cada cas.
(P - 149)
2 K216351Z

m2

Enderroc d'entramat autoportant de plaques de guix laminat
instal·lades sobre una estructura simple, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 153)

3 K21A3AYZ

u

Desmuntatge i reserva de portes batents i pivotants de vidre i tots els
seus accesoris i mecanismes, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reserva, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor dels elements que determini la Propietat i DT
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat/muntat
segons les especificacions de la DT. (P - 157)

4 K21A3AXZ

u

Tall, desmuntatge i reserva de material de mòdul de mampara de
dimensions màximes 1600x2650mm compost per: vidre laminar,
travessers horitzontals superior i inferiors de fusta de 60x60mm de
secció, tapeta i ribets de fusta.
Reserva i aplec de material per posterior reaprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor dels elements que determini
la Propietat i DT.

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les
especificacions de la DT. (P - 156)
5 K21A3ALZ

u

Tall, desmuntatge i reserva de material de muntants vertical, de
dimensions 60x60x2620mm, i tapeta de fusta.

44,43

24,000

1.066,32

130,16

1,000

130,16

4,13

97,614

403,15

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Reserva i aplec de material per posterior reaprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor dels elements que determini
la Propietat i DT.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les
especificacions de la DT. (P - 155)
6 P214A-4RRZ

u

Desmuntatge de fulla de vidre, bastiment de fusta, accessoris i guia
superior de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor
Inclou tapeta lateral de vidre.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 168)

7 P2143-4RRZ

m2

Aixecat de paviment de llosetes tèxtils existent a l'interior de l'edifici,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou
la demolició de la base suport.
Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. (P - 166)

8 K219722Z

m

Arrencada de sòcol de fusta o metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 154)

0,83

134,040

111,25

9 P214I-AKZZ

m2

Desmuntatge de lamel·les metàl·liques de cel ras enregistrable situat a
una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals i sense afectar a
l'estabilitat de els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
(P - 169)

4,13

68,330

282,20

10 P2143-4RXZ

u

Desmuntatge de lloses de paviment tècnic existent a l'interior de
l'edifici, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El
preu no inclou la demolició de la base suport.

3,10

10,000

31,00

2,06

60,000

123,60

Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. (P - 167)
11 K21537YZ

m2

Retirada de manta d'aïllant existent en cel ras amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 152)

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.0B.00.01

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

00

Treballs previs

SUBCAPÍTOL

02

Mitjans auxiliars

6.570,63

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

EUR
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1 K12CAAZZ

m2

Data: 27/07/21

Protecció de tots els elements susceptibles de resultar afectats durant
el transcurs de les obres (paviment, ascensor, armari Rack, cortines,
...) , per tal de poder realitzar tots els treballs sense malmetrel's, amb
cartó i plàstics o material addient per l'element a protegir, i posterior
retirada de les proteccions, inclòs si es necessari el seu desplaçament
temporal i posterior reubicació.
Envers a les cortines inclou: desmuntatge, previa numeració,
protecció i reserva del material fins a la seva col·locació al finalitzar les
obres.

Pàg.:

9,89

50,000

3

494,50

Tot en perfecte funcionament.
(P - 151)
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.0B.00.02

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

04

Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL

01

Compartimentació interior vertical

FAMILIA

01

Envans

1 K65261NZ

m2

494,50

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 78 mm, Ra=>43dB, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i Aïllament amb plaques de suro
aglomerat (ICB), de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb
cantell recte, col·locades no adherides.

43,01

196,527

8.452,63

64,44

17,225

1.109,98

Inclou junta elstomérica en la trobada amb el mur cortina de
tancament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 161)
2 K65261JZ

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 108 mm, Ra=>51dB, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, 2 tipus estàndard
(A) de 15 mm de gruix i 2 tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de suro aglomerat
(ICB), de densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell recte,
col·locades no adherides.
Inclou junta elstomérica en la trobada amb el mur cortina de
tancament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

EUR
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- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 160)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

3 K7C9TBYZ

m2

Subministrament i instal·lació de barrera acústica a soroll aeri, en
partició desmontable (no inclosa en aquest preu), a través del plènum,
formada per placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de
densitat 110 kg/m3, de 40 mm de gruix i amb cantell recte, col·locat
entre el forjat i els perfils superiors de la partició desmuntable suportat
per mitjà d'estructura d'acer galvanitzada de 48mm superior i inferior,
per millorar l'aïllament acústic entre espais. Inclús p/p de talls,
col·locació dels panells a portell sobre l'estructura suport, retallat i
segellat contra instal·lacions i angulars de muntatge de l'aïllament.

42,77

128,920

5.513,91

347,50

31,860

11.071,35

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 162)
4 EATA6XSZ

m2

Subministrament i col·locació d'envà lleuger de fusta i vidre. Format
per subestructura de fusta de pi de 60x60mm amb tractament amb
autoclau, acabat envernissat natural i vidre laminar de seguretat
incolor SGG stadip 66.1 o equivalent amb aplicació de vinil adhesiu
translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF, en
continuitat amb els envans existents.
Inclou galzes per vidres.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(P - 38)

TOTAL

FAMILIA

01.0B.04.01.01

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

04

Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL

01

Compartimentació interior vertical

FAMILIA

02

Mampares

1 EATA6XJZ

u

26.147,87

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

Mampara tipus F2. Subministrament i col·locació de mampara de fusta
fusta i vidre amb fulla batent + fixe. Formada per subestructura de
fusta de pi amb envernissat efecte nature, mecanitzada de mides
variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat
incolor SGG stadip 55.1 o equivalent amb aplicació de vinil adhesiu
translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per
estructura de fusta de pi tractada amb autoclau demides variables
segons plànol de detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i
perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de
diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre per clau,
mecanitzat per pany i quatre perns de suport, aplomat del bastiment,
ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.

19.719,51

1,000

19.719,51

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(P - 31)
EUR
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2 EATA6XNZ

u

Data: 27/07/21
Mampara tipus F2. Subministrament i col·locació de mampara de fusta
fusta i vidre amb fulla batent + fixe. Formada per subestructura de
fusta de pi amb tractamentamb envernissat efecte nature, mecanitzada
de mides variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat
incolor SGG stadip 55.1 o equivalent amb aplicació de vinil adhesiu
translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per
estructura de fusta de pi tractada amb autoclau demides variables
segons plànol de detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i
perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de
diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre per clau,
mecanitzat per pany i quatre perns de suport, aplomat del bastiment,
ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.

Pàg.:

5

17.630,67

1,000

17.630,67

3.024,67

4,000

12.098,68

3.629,65

1,000

3.629,65

5.975,57

1,000

5.975,57

Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(P - 35)
3 EATA6XUZ

u

Mampara tipus F3. Subministrament i col·locació de mampara de fusta
fusta i vidre amb fulla batent + fixe. Formada per subestructura de
fusta de pi amb envernissat efecte nature, mecanitzada de mides
variables segons plànol de detall.
Part fixe transparent formada per vidre laminar de seguretat incolor
SGG stadip 55.1 o equivalent amb aplicació de vinil adhesiu translúcid
retallat per senyalització segons indicacions de la DF.
La porta d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formada per
estructura de fusta de pi tractada amb autoclau demides variables
segons plànol de detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i
perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de
diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre per clau,
mecanitzat per pany i quatre perns de suport, aplomat del bastiment,
ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(P - 39)

4 EATA6XLZ

u

Mampara tipus F4. Subministrament i col·locació de mampara de fusta
fusta i vidre amb fulla batent + fixe. Formada per subestructura de
fusta de pi amb envernissat efecte nature, mecanitzada de mides
variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat
incolor SGG stadip 55.1 o equivalent amb aplicació de vinil adhesiu
translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per
estructura de fusta de pi tractada amb autoclau demides variables
segons plànol de detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i
perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de
diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre per clau,
mecanitzat per pany i quatre perns de suport, aplomat del bastiment,
ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(P - 33)

5 EATA6XKZ

u

Mampara tipus F4. Subministrament i col·locació de mampara de fusta
fusta i vidre amb fulla batent + fixe. Formada per subestructura de
fusta de pi amb envernissat efecte nature, mecanitzada de mides
variables segons plànol de detall.
Parts fixes transparents formades per vidre laminar de seguretat

EUR
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incolor SGG stadip 55.1 o equivalent amb aplicació de vinil adhesiu
translúcid retallat per senyalització segons indicacions de la DF.
Les portes d'una fulla batent transparents a tota l'alçada formades per
estructura de fusta de pi tractada amb autoclau demides variables
segons plànol de detall, del mateix gruix que la mampara, amb galze i
perfils de goma i vidre laminar de seguretat incolor SGG stadip 66.1 o
equivalent. Acabat envernissat natural
Inclou galzes per vidres o porta de 15x15mm, tiradors de fusta de
diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany de cilindre per clau,
mecanitzat per pany i quatre perns de suport, aplomat del bastiment,
ajustat de les fulles fixació del farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(P - 32)
6 EATA6XPZ

u

Frontal de portes i parts cegues tipus P06 i P07 per encaixar dintre de
subestructura de mampares existents o replicada. Subministrament i
col·locació de frontal de fusta i vidre amb fulles batents. Part cega
formada per subestructura de fusta de pi, 40x100mm, i aïllament amb
plaques d'aglomerat de suro de 40mm i tauler contraxapat de 11mm.
Les portes d'una fulla batent amb la mateixa estructura i 60mm de
gruix amb galze. Acabat envernissat natural.

1.967,32

2,000

3.934,64

3.982,08

1,000

3.982,08

310,03

8,000

2.480,24

138,47

15,000

2.077,05

Inclou tirador de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany
de cilindre, clau mestrejada, quatre perns de suport, perfils de goma
d'estanqueitat, aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del
farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(P - 37)
7 EATA6XEZ

u

Frontal de portes i parts cegues tipus P08-P09 per encaixar dintre de
subestructura de mampares existents o replicada. Subministrament i
col·locació de frontal de fusta i vidre amb fulles batents. Part cega
formada per subestructura de fusta de pi, 40x100mm/40x50mm, i
aïllament amb plaques d'aglomerat de suro de 40mm i tauler
contraxapat de 11mm. Les portes d'una fulla batent amb la mateixa
estructura i 60mm de gruix amb galze. Acabat envernissat natural.
Inclou tirador de fusta de diàmetre 25 x600mm, pestell de cop, pany
de cilindre, clau mestrejada, quatre perns de suport, perfils de goma
d'estanqueitat, aplomat del bastiment, ajustat de les fulles fixació del
farratge i anivellat.
Element complet segons plànol de detall de fusteria
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
(P - 30)

8 EATA6XMZ

u

Muntatge de mòdul reaprofitat format per: vidre laminar, travessers
horitzontals superior i inferiors de fusta de 60x60mm de secció, tapeta i
ribet de fusta.
S'inclou un 50% de travessers nous per si no es pot reaprofitar el total
del material reservat.
Tota la fusta i derivats comptaran amb el certificat FSC.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat segons les
especificacions de la DT. (P - 34)

9 EATA6XOZ

u

Muntatge de muntant vertical i tapeta de fusta reaprofitats de
60x60x2620mm de secció amb galze per vidre o encaix de porta.

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment muntat segons les
EUR
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especificacions de la DT. (P - 36)
10 EATA6XBZ

u

Subministrament i muntatge de muntant vertical i tapeta de fusta de
60x60x2620mm de secció amb galze per vidre o encaix de porta en
continuitat amb els existents.

189,26

13,000

2.460,38

67,40

2,000

134,80

Criteri d'amidament: Unitat d'element realment muntat segons les
especificacions de la DT. (P - 29)
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

11 PC1H-5CWV

TOTAL

m2

FAMILIA

Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 174)
01.0B.04.01.02

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

04

Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL

01

Compartimentació interior vertical

FAMILIA

03

Fusteria interior

1 PAM2-H7KZ

u

74.123,27

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

Muntatge complet de porta de vidre de mides 144x255cm, amb
material reaprofitat, inclou vidre trempat de 10mm, tirador de fusta,
ferratges i fre encastat a paviment tècnic.

333,85

5,000

1.669,25

Element complet i anivellat. (P - 173)
TOTAL

FAMILIA

01.0B.04.01.03

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

04

Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL

01

Compartimentació interior vertical

FAMILIA

06

Revestiments

FAMILIA (1)

03

Pintures i vinils

1 K898J2AZ

m2

1.669,25

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Inclou preparació del suport.

6,39

393,060

2.511,65

8,14

17,225

140,21

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 163)
2 E8981BAZ

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura l'esmalt sintètic amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la

EUR
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neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat. (P - 2)
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TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.04.01.06.03

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

04

Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL

02

Compartimentació interior horitzontal

FAMILIA

01

Sostres i cel rasos

2.651,86

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 P847-48HZ

m2

Subministrament i instal·lació de lamel·les metàl·liques de cel ras
enregistrable de les mateixes característiques a l'existent (P - 170)

64,37

68,330

4.398,40

2 E8445260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim. Inclou faixes perimetrals (P - 1)

35,10

10,000

351,00

TOTAL

FAMILIA

01.0B.04.02.01

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

04

Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL

02

Compartimentació interior horitzontal

FAMILIA

02

Revestiments

FAMILIA (1)

01

Paviments

4.749,40

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 E9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió
i cargols (P - 7)

7,12

161,320

1.148,60

2 E955411Z

u

Subministrament i col·locació de panells de paviment tècnic d'iguals
característiques a l'existent.

28,90

10,000

289,00

3 P9R0-4Z6Z

m2

Paviment de moqueta de fibra sintètica 100% poliamida reciclada
model Heuga 727 marca Interface o equivalent igual a l'existent,
subministrada en llosetes de 50x50 cm de gruix 2,5mm, acabada en
pèl tallat, de color 672704 Coal o equivalent, reacció al foc Euroclass
Cfl-s1 (EN 13501-1), col·locada amb adhesius sense cola (TacTiles®)
sobre terra tècnic registrable.

41,44

97,614

4.045,12

4 P874-HAQZ

m2

Neteja superficial intensa del paviment de llosetes de fibra sintètica
amb aspirador de raspall giratori.
(P - 171)

2,86

1.330,000

3.803,80

5 E95541YZ

u

Encaixonat de panell de terra tècnic, per a la posterior col·locació de
tapes de registre d'instal·lacions o de reixetes de ventilació (no
incloses en aquest preu).

27,55

137,000

3.774,35

17,41

20,000

348,20

Criteri d'amidament: u instal·lades (P - 4)

(P - 172)

Criteri d'amidament: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 6)
6 E95541SZ

u

Retirada i posterior col·locació en nova ubicació de panell de paviment
tècnic exitent.

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Segons indicacions de la DF
Criteri d'amidament: u instal·lades (P - 5)
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TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.04.02.02.01

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

04

Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

SUBCAPÍTOL

02

Compartimentació interior horitzontal

FAMILIA

02

Revestiments

FAMILIA (1)

02

Pintures

13.409,07

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 K89B3BXZ

m2

Pintat de sòcol de fusta DM, a l'esmalt sintètic, color a escollir per la
direcció facultativa, concretament per l'aparellador de l'obra, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i
2 d'acabat. (P - 164)

14,55

16,132

234,72

2 E898AR00

m2

Conjunt d'actuacions de pintat de cel ras en els colors indicats per la
Direcció d'Obra en acabat llis de superficie de cel ras continu, amb
protecció dels elements no pintables, amb materials auxiliars i
repassos, format per capa de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
(P - 3)

6,39

10,000

63,90

TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.04.02.02.02

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

03

Instal·lacions d'aigua

FAMILIA

01

Distribució

298,62

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EXPAFO02

PA

Connexió a la instal·lació de fontaneria existent a l’edifici. Inclou
buidatge de la part de la instal·lació afectada, vàlvules de tall,
emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb
apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre
camió i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb
pagament de taxes.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el
menys possible al funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament
consensuats amb el departament de manteniment. (P - 141)

436,88

1,000

436,88

2 EXPAFO01

UN

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a MENJADOR
PERSONAL, amb canonada de polipropilè SDR11 y SDR7'4, de
diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord
amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè,
aïllament ARMAFLEX de 9mm de gruix per evitar condensacions als
trams que passen per fals sostre, tub corrugat als trams encastats, p.p.
d'accessoris, suports i soldadura. (P - 140)

222,59

1,000

222,59

3 EF37F101F

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10208, o equivalent, de 20x1.9 mm. Material
fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou
aïllament ARMAFLEX mod. XG 09x020, amb p.p. d'adhesiu. (P - 67)

12,00

8,000

96,00

4 EALBFONT

PA

AJUDES DE FONTANERIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.

60,21

1,000

60,21

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs. (P - 27)
TOTAL

FAMILIA

01.0B.05.03.01

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

03

Instal·lacions d'aigua

FAMILIA

02

Sanitaris i Accessoris

815,68

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EJ288121

u

Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó
cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb entrada de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 76)

70,64

1,000

70,64

2 EJ18L1BH

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm
de llargària, acabat mat, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina (P
- 75)

83,77

1,000

83,77

TOTAL

FAMILIA

01.0B.05.03.02

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

04

Evacuació d'aigües

FAMILIA

03

Petites evacuacions

154,41

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EXPASA02

PA

Connexió a la instal·lació de Sanejament existent a l’edifici. Inclou
proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb apilament
de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o
contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de
taxes.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el
menys possible al funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament
consensuats amb el departament de manteniment. (P - 143)

1.330,76

1,000

1.330,76

2 EXPASA03

PA

Partida alçada a justificar d'evacuació de condensasts, amb canonada
de paret compacta de P.V.C. de 32 mm segons norma UNE-EN
1329-1, Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p. d'accessoris, suports,
registres i ventilacions terminals. (P - 144)

688,18

1,000

688,18

3 EXPASA01

UN

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d' EVACUACIÓ DE
MENJADOR DE PERSONAL i font d'aigua, amb canonada de
Polipropilé insonoritzat, de Ø homologats segons plànols. S'inclouen
registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge.
(P - 142)

107,05

1,000

107,05

4 EF00PB02

ML

Subm. i col. de canonada de paret compacta de P.V.C. de 40 mm
segons norma UNE-EN 1329-1, Euroclasse B-s1,d0. S'inclouen p.p.
d'accessoris, suports, registres i ventilacions terminals. (P - 64)

24,95

12,000

299,40

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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TOTAL

FAMILIA

Data: 27/07/21

01.0B.05.04.03

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

04

Evacuació d'aigües

FAMILIA

04

Varis

1 EALBSANE

TOTAL

Pàg.:

PA

FAMILIA

11

2.425,39

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat segons diàmetres de
les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs. (P - 28)

60,21

1,000

01.0B.05.04.04

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

05

Instal·lacions tèrmiques

FAMILIA

01

Climatització

FAMILIA (1)

01

Equips emissors

60,21

60,21

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EXPACL01

UN

Partida de desmuntatge de fan-coil existent. S'inclouen els següents
treballs:
- Desconnexionat de la instal·lació hidràulica (tan circuit de fred com
de calor).
- Desconnexionat de la instal·lació elèctrica.
- Desconnexionat de la xarxa de condensats.
- Desconnexionat de la instal·lació de gestió centralitzada.
- Desconnexionat del conducte d'impulsió.
- Desconnexionat del conducte d'aportació.
- Embalat i emmagatzematge en lloc adequat del material que es
pugui reutilitzar. (P - 95)

90,40

12,000

1.084,80

2 EA15FZ0600

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o
equivalent, amb certificació Eurovent sèrie FCZSI P construït en xapa
zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant
conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no
vistes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada
de 216 mm, amb 2 bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar
amb salts tèrmics específics de xarxes de districte, millorant les
prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió
mecànica dels tubs, dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el
costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a condicions nominals.
Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un

906,04

13,000

11.778,52

EUR
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molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant
de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins
a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral
del fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates
de condensats de material termoplàstic per poder instal·lar l’equip en
horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents
característiques:
- Posició: FC-01
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 491 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de
disseny: 43,7 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de
treball de disseny: 46,6 dB(A)
- Punt de treball: 7,4 V
- Potencia absorbida: 39,3 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 3.465 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.283 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5
ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 351 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,5 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 3.107 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45
ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 181 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 1,9 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn
construït amb planxa galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i
tancament, portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una vegada
posada en funcionament la instal·lació, safata de condensats BC9,
plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a
conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de
sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153,
posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de
muntatge. (P - 14)
3 EA15FZ0601

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o
equivalent, amb certificació Eurovent sèrie FCZSI P construït en xapa
zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant
conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no
vistes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada
de 216 mm, amb 2 bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar
amb salts tèrmics específics de xarxes de districte, millorant les
prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió
mecànica dels tubs, dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el
costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a condicions nominals.
Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un
molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant
de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins

906,04

1,000

906,04

EUR
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Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PRESSUPOST

Data: 27/07/21

Pàg.:

13

a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral
del fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates
de condensats de material termoplàstic per poder instal·lar l’equip en
horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents
característiques:
- Posició: FC-02
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 616 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de
disseny: 48,0 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de
treball de disseny: 51,1 dB(A)
- Punt de treball: 7,8 V
- Potencia absorbida: 49,8 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 4.253 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.769 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5
ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 430 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 3.736 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45
ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 217 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 2,7 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn
construït amb planxa galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i
tancament, portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una vegada
posada en funcionament la instal·lació, safata de condensats BC9,
plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a
conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de
sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153,
posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de
muntatge. (P - 15)
4 EA15FZ0602

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o
equivalent, amb certificació Eurovent sèrie FCZSI P, construït en xapa
zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant
conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no
vistes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada
de 216 mm, amb 2 bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar
amb salts tèrmics específics de xarxes de districte, millorant les
prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió
mecànica dels tubs, dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el
costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a condicions nominals.
Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un
molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant
de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins
a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral
del fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates
de condensats de material termoplàstic per poder instal·lar l’equip en
horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents
característiques:

906,04

1,000

906,04

EUR
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- Posició: FC-04
- Model: FCZSI 901 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 828 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de
disseny: 54,0 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de
treball de disseny: 58,0 dB(A)
- Punt de treball: 8,6 V
- Potencia absorbida: 72,5 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 5.427 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 3.500 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5
ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 549 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 12,2 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 4.728 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45
ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 275 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 4,1 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 32,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn
construït amb planxa galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i
tancament, portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una vegada
posada en funcionament la instal·lació, safata de condensats BC9,
plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a
conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de
sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153,
posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de
muntatge. (P - 16)
5 EA15FZ0400

UN

Subministrament i col·locació de fan coil AIRLAN/AERMEC, o
equivalent, amb certificació Eurovent sèrie FCZSI P, construït en xapa
zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant
conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no
vistes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada
de 216 mm, amb 2 bateries d’intercanvi tèrmic preparades per treballar
amb salts tèrmics específics de xarxes de districte, millorant les
prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió
mecànica dels tubs, dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el
costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a condicions nominals.
Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un
molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant
de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins
a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral
del fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates
de condensats de material termoplàstic per poder instal·lar l’equip en
horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents
característiques:
- Posició: FC-05
- Model: FCZSI 301 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 377 m³/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de

736,81

4,000

2.947,24

EUR
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disseny: 45,6 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de
treball de disseny: 49,3 dB(A)
- Punt de treball: 8,2 V
- Potencia absorbida: 29 W
- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 2.191 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1.436 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5
ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 222 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 32,7 kPa
- Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 1.930 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 60 / 45
ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de calor: 112 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 3,9 kPa
- Potència màx. motor: 97 W
- Intensitat màx. 0,45 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 793 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 15,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn
construït amb planxa galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i
tancament, portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una vegada
posada en funcionament la instal·lació, safata de condensats BC9,
plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a
conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de
sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153,
posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de
muntatge. (P - 13)
6 EXPACL06

UN

Subministrament i col·locació de fan coil Airlan / Aermec amb
certificació Eurovent sèrie FCZSI P, o equivalent, construït en xapa
zincada de 0,7 mm d’espessor per instal·lacions no vistes tant
conduïdes que poden necessitar 60 – 70 Pa, com per instal·lacions no
vistes no conduïdes (configurable mitjançant dip-switch) i una alçada
de 216 mm, amb una bateria d’intercanvi tèrmic preparada per treballar
amb salts tèrmics específics de xarxes de districte, millorant les
prestacions davant les habituals solucions estandaritzades de mercat,
realitzades en tubs de coure i aletes continues fixades per expansió
mecànica dels tubs, dissenyades per a unes pèrdues de càrrega en el
costat d’aigua no superiors als 20 kPa per a condicions nominals.
Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses
mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un
molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d’última
generació, modulació contínua del 0 al 100% de capacitat per a una
ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell soroll, adequant
de manera contínua el cabal d’aire a la càrrega instantània, acoblat
directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, connectat fins
a caixa de connexions amb grau de protecció IP20, situada al lateral
del fan coil. Filtre d’aire de classe Coarse de marc metàl·lic i safates
de condensats de material termoplàstic per poder instal·lar l’equip en
horitzontal i/o vertical de manera indistinta. Tot, de les següents
característiques:
- Posició: FC-07
- Model: FCZSI 900 P
- Cabal aire al punt de treball de disseny: 491 m3/h
- Pressió disponible: 50 Pa
- Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de
disseny: 43,7 dB(A)
- Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de
treball de disseny: 46,6 dB(A)
- Punt de treball: 7,4 V
- Potencia absorbida: 39,3 W

821,13

2,000

1.642,26

EUR
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- Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 3.465 W
- Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 2.283 W
- Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 55,0% Hr
- Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 15,5
ºC
- Cabal d'aigua a la bateria de fred: 351 l/h
- Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,5 kPa
- Potència màx. motor: 135 W
- Intensitat màx. 0,65 A.
- Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz.
- Dimensions: 216 x 1.147 x 558 mm (alçada x amplada x profunditat)
- Pes: 31,0 kg.
S'inclou bomba de condensats, registre sobre el plènum de retorn
construït amb planxa galvanizada amb xarneres i sistema d'obertura i
tancament, portafiltre adicional, filtre adicional per a canvi una vegada
posada en funcionament la instal·lació, safata de condensats BC9,
plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a
conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de
desguàs de dimensions segons IT 1.3.4.2.3 fins a baixant de
sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE 100153,
posada en funcionament, proves IT.2 Montaje i material auxiliar de
muntatge. (P - 100)
7 EXPACL07

UN

Reubicació dels termòstats existents, situats a dintre del cel ras.
Caldrà reubicar-los als envans on sigui possible, amb al finalitat de que
siguin accessibles pels usuaris. La ubicació definitiva vindrà definida
per la Propietat i la D. F. Inclou cablejat i material auxiliar. Totalment
instal·lats i en funcionament. (P - 101)

1.019,53

1,000

1.019,53

8 EXPACL02

PA

Connexió a la instal·lació de hidraúlica de climatització existent a
l’edifici (aigua freda). Inclou buidat de la part de la instal·lació afectada,
emplenat, proves d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb
apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre
camió i/o contenidor i transport fins a abocador homologat, amb
pagament de taxes. Inclou regulació de totes les vàlvules d'equilibrat
de la planta (també les existents), d'acord amb càlculs de cabals i D.F.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el
menys possible al funcionament de l'hospital i han d'estar prèviament
consensuats amb el departament de manteniment. (P - 96)

6.227,67

1,000

6.227,67

9 EACOF417M

UN

Subm. i col. de connexió a l'circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 4
tubs amb vàlvula de 2 vies. Formada per:
2 Vàlvules de bola DN-20.
2 Vàlvules de bola DN-15.
1 Filtre colador DN-20.
1 Filtre colador DN-15.
2 Maniguets antivibratoris DN-20.
2 Maniguets antivibratoris DN-15.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15.
2 Purgadors d'aire.
2 Punts de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada
de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.,
material auxiliar de muntatge i regulació de les vàlvules d'equilibrat
d'acord amb càlculs de cabal i D.F.

692,82

1,000

692,82

582,67

17,000

9.905,39

Nota: Els actuadors de les vàlvules estan definits en el capítol de
control BMS. (P - 19)
10 EACOF416M00 UN

Subm. i col. de connexió a l'circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 4
tubs amb vàlvula de 2 vies. Formada per:
4 Vàlvules de bola DN-15.
2 Filtres coladors DN-15.
4 Maniguets antivibratoris DN-15.
2 Vàlvules d'equilibrat T.A. STAD15.
2 Purgadors d'aire.
2 Punts de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada
de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.,
material auxiliar de muntatge i regulació de les vàlvules d'equilibrat

EUR
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Nota: Els actuadors de les vàlvules estan definits en el capítol de
control BMS. (P - 21)
11 EACOF20600

UN

Subm. i col. de connexió al circuit hidràulic de fan-coil. Sistema a 2
tubs amb vàlvula de 2 vies. Formada per:
2 Vàlvules de bola DN-15.
1 Vàlvula de seient DN-15.
1 Filtre colador DN-15.
2 Maniguets antivibratoris de DN-15.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15.
1 Purgador d'aire.
1 Punt de buidat segons IT 1.3.4.2.3 amb vàlvula de bola, canonada
de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E.,
material auxiliar de muntatge i regulació de les vàlvules d'equilibrat
d'acord amb càlculs de cabal i D.F. (P - 20)

322,77

2,000

645,54

12 EF37F301FE

ML

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM BLUE PIPE
sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 2070708, o equivalent, de 20x2.8 mm.
Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes
SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p.
d'accessorios i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod.
AF-4-006+AF-4-040, amb p.p. d'adhesiu i p.p. de protecció dels
suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF. (P - 68)

37,21

88,000

3.274,48

TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.05.05.01.01

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

05

Instal·lacions tèrmiques

FAMILIA

01

Climatització

FAMILIA (1)

02

Reixes i difusors

41.030,33

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EXPACL05

UN

Partida de desmuntatge i emmagatzematge de difusor existent.
S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material.
(P - 99)

33,90

8,000

271,20

2 EXPACL03

UN

Partida de desmuntatge i muntatge de difusor existent. S'inclouen els
següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material
que es torni a instal·lar.
- Trasllat del difusor a nova ubicació.
- Reposició del plènum
- Connexionat del plènum al conducte flexible.
S'inclou tot el material necessari pel correcte funcionament de la
instal·lació. (P - 97)

46,36

8,000

370,88

3 EXPACL04

UN

Subm. i col. de reixa de retorn de lames horitzontals inclinades a 45º
(58º) de la marca INDUCTAIR. Mod. AR-11/1495*295/CLIP/RAL DF, o
equivalent, fabricada en alumini lacat en color RAL DF per a
muntatges en geometria de placa de sostre desmuntable. S' Inclou
clipatge per a la subjecció de la unitat terminal a la perfileria del sostre
i material auxiliar de muntatge. (P - 98)

126,75

20,000

2.535,00

4 EA03CL06

M2

Subm. i col. de conducte de llana de vidre ISOVER CLIMAVER NETO,
o equivalent, amb revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla de
fibra de vidre + kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic
d'alta resistència mecánica). Reacció al foc A2-s1 d0. Inclou p.p. de
colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E.,
altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles
M-6, remats amb folrat de les juntes entre unions amb cinta alumínica

47,05

184,000

8.657,20

EUR
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CLIMAVER NETO i a les juntes interiors de les parets dels conductes
segellat amb silicona. (P - 12)
5 EA00FL09

ML

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL, mod. ISODEC, o
equivalent, de 254 mm. de diàmetre, format per tub interior d'alumini,
aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 Kg/m3. de
densitat, recobert exteriorment per una resistent làmina d'alumini
reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclouen p.p. d'accessoris
(abraçadores, cinta adhesiva, cèrcols...) de muntatge. (P - 9)

23,45

8,000

187,60

6 EA00FL03

ML

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL, mod. ISODEC, o
equivalent, de 127 mm. de diàmetre, format per tub interior d'alumini,
aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 Kgs/m3. de
densitat, recobert exteriorment per una resistent làmina d'alumini
reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclouen p.p. d'accessoris
(abraçaderes, cinta adhesiva, cèrcols...) de muntatge. (P - 8)

11,28

131,000

1.477,68

TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.05.05.01.02

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

05

Instal·lacions tèrmiques

FAMILIA

01

Climatització

FAMILIA (1)

05

Control

13.499,56

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EXPACO01

UN

Subm. i col. de vàlvula 2 vies CONTROLLI VLX1+MCA230L, o
equivalent, amb control de cabal independent de la pressió per
fan-coil. Rosca femella 1/2´´, PN16. Per un cabal màxim de 375 l/h.
Dpmax 600 kPa. Cos en llautò. Tensió de treball 220VCA. Retorn per
molla. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en
funcionament. (P - 102)

136,58

37,000

5.053,46

2 EXPACO02

UN

Subm. i col. de vàlvula 2 vies CONTROLLI VLX2+MCA230L, o
equivalent, amb control de cabal independent de la pressió per
fan-coil. Rosca femella 3/4´´, PN16. Per un cabal màxim de 800 l/h. Dp
600 kPa. Cos en llautò. Tensió de treball 220Vca. Retorn per molla.
Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en
funcionament. (P - 103)

144,85

1,000

144,85

3 EXPACO03

UN

Subm. i col. de controlador CONTROLLI mod. eZP, o equivalent,
Bacnet lliurement programable per regulació i control de unitats
terminals. Alimentació 230 Vca +/-10%, 2,5 VA. Protecció amb
rearmament automátic. Comunicacions xarxa Bacnet MSTP
normalitzada, led indicador ok/fred/calor. Compost per display ambient
LCD amb indicació de temperatura, consigna i comandament de
velocitats, i mòdul controlador muntat en caixa de plàstic IP65.
Incloent-hi esquemes eléctrics i documentació. Inclòs accessoris
cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament. (P - 104)

403,68

20,000

8.073,60

4 EXPACO04

UN

Subm. i col. de quadre de comunicacions CONTROLLI mod. Ccontrol,
o equivalent, Planta 3. Bacnet/IP, amb unitat de control programable
per a la gestió de senyals, amb processador a 32 bits, capacitat de
regulació i control autónoma. Inclou programació, esquemes eléctrics,
documentació, part proporcional d' armari elèctric mural IP55 amb
proteccions, transformador 220/24Vca i bornes de connexió. Inclòs
armari elèctric metàl.lic, accessoris cablejat i muntatge. (P - 105)

1.988,48

1,000

1.988,48

5 EXPACO05

UN

ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS
SEGÜENTS CONCEPTES (170521):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics
de connexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp així com del seu connexionat elèctric.
* Càrrega de programa als controladors i assignació d'adreça a la
seva Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.

2.504,07

1,000

2.504,07

EUR
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* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits
de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un pla d' alarmes pel control automàtic i optimitzat del
sistema.
* Creació de gràfics dinàmics al sistema SCADA.
* Creació d'usuaris, segons especificacions d'ús del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. (P - 106)
6 EXPACO06

ML

Subm. i col. de Bus Bacnet MS/TP instal.lat. Cable de 2 fils trenat i
apantallat tipus Belden 9182, o similar. Inclòs accessoris, cablejat i
muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament. Per a interconnectar
els controladors e7P, des del Quadre de Comunicacions. (P - 107)

2,64

190,000

501,60

7 EXPACO07

ML

Subm.i col. de cable FTP Cat 5 instal.lat. Cable de 8 fils trenat i
apantallat. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i
en funcionament. Per commutar el Quadre de Comunicacions al BMS
existent a l'edifici. (P - 108)

2,64

100,000

264,00

8 TERMT3Z

u

Comandament inalàmbric de pared RBC-AMS54ES Toshiba o adequat
a la unitat interior existent.

155,49

21,000

3.265,29

Compatible con todas las unidades interiores e incopora
sensor de temperatura. (P - 177)
TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.05.05.01.05

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

05

Instal·lacions tèrmiques

FAMILIA

01

Climatització

FAMILIA (1)

06

Varis

21.795,35

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EALBCONT

PA

AJUDES DE CONTROL:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs. (P - 23)

503,10

1,000

503,10

2 ELEGCLIM

PA

Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra,
pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al
col.legi d'Enginyers, taxes a entitats de control pertinents i entrega
d'una còpia del projecte a la propietat. (P - 79)

1.605,74

1,000

1.605,74

TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.05.05.01.06

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

06

Sistemes de ventilació

FAMILIA

02

Ventilació de cuines

2.108,84

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

EUR
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1 EXPAVE02

PA

Connexió a la instal·lació de ventilació existent a l'edifici. S'inclou
material auxiliar de muntatge. Amb apilament de material sobrant en
lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o contenidor i transport
fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. Inclou equilibrat
de totes les comportes de regulació de la planta (també les existents),
d'acord amb càlculs de cabal i D.F.
Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el
menys possible al funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament
consensuats amb el departament de manteniment. (P - 146)

3.532,38

1,000

3.532,38

2 EA03CL06

M2

Subm. i col. de conducte de llana de vidre ISOVER CLIMAVER NETO,
o equivalent, amb revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla de
fibra de vidre + kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic
d'alta resistència mecánica). Reacció al foc A2-s1 d0. Inclou p.p. de
colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E.,
altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i varilles
M-6, remats amb folrat de les juntes entre unions amb cinta alumínica
CLIMAVER NETO i a les juntes interiors de les parets dels conductes
segellat amb silicona. (P - 12)

47,05

24,000

1.129,20

3 EA00FL03

ML

Subm. i col. de tub flexible aïllat tipus DEC-FLEXAL, mod. ISODEC, o
equivalent, de 127 mm. de diàmetre, format per tub interior d'alumini,
aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 Kgs/m3. de
densitat, recobert exteriorment per una resistent làmina d'alumini
reforçada amb fil de fibra en espiral. S'inclouen p.p. d'accessoris
(abraçaderes, cinta adhesiva, cèrcols...) de muntatge. (P - 8)

11,28

8,000

90,24

4 EXPAVE01

UN

Desmuntatge i posterior muntatge de comporta manual de regulació
d'aire . S' inclou eliminació de suports, accessoris, aprovisionament
amb transport a abocador i pagament de taxes del material no
reutilitzable. Amb reposició dePartida de desmuntatge i muntatge de
difusor existent. S'inclouen els següents treballs:
- Desconnexió del plènum del difusor del conducte flexible.
- Embalat i emmagatzematge en lloc indicat per la D.F. del material
que es torni a instal·lar.
- Trasllat del difusor a nova ubicació.
- Reposició del plènum
- Connexionat del plènum al conducte flexible.
S'inclou tot el material necessari pel correcte funcionament de la
instal·lació.
tots els accessoris, suports i el material auxiliar necessari pel seu
correcte funcionament en nova ubicació. (P - 145)

36,70

6,000

220,20

5 EA34DK07

UN

Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod.
DKG-200. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 18)

38,42

1,000

38,42

6 EA34DK03

UN

Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod.
DKG-125, o equivalent. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.
(P - 17)

28,48

8,000

227,84

7 EA00HGP7

ML

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm de diàmetre i 0'5
mm de gruix, forrat interiorment amb aïllament ISOVER CLIMLINER
ROLL G1 de 25 mm de gruix format per manta de mineral ARENA
amb revestiment en una de les cares amb teixit NETO de vidre reforçat
de color negre de gran resistència mecànica. Reacció al foc A2-s1 d0.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i
suports. (P - 11)

36,80

35,000

1.288,00

8 EA00HGP2

ML

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm de diàmetre i 0'5
mm de gruix, forrat interiorment amb aïllament ISOVER CLIMLINER
ROLL G1 de 25 mm de gruix format per manta de mineral ARENA
amb revestiment en una de les cares amb teixit NETO de vidre reforçat
de color negre de gran resistència mecànica. Reacció al foc A2-s1 d0.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i
suports. (P - 10)

25,62

18,000

461,16

9 PEP6-8FV1

u

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 175)

78,44

1,000

78,44

EUR
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10 EALBSANE

TOTAL

PA

FAMILIA

Data: 27/07/21
AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Realització de forat de pas de baixants en forjat segons diàmetres de
les canonades.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs. (P - 28)

60,21

Pàg.:
1,000

01.0B.05.06.02

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

08

Instal·lacions elèctriques

FAMILIA

01

Instal·lacions elèctriques

FAMILIA (1)

01

Escomesa

21
60,21

7.126,09

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EXPAEL500

PA

Desconnexió, desmuntatge i retirada de la centralització dels 8
comptadors existents. Inclós eliminació de tots els elements auxiliars.
S'inclou apilament de material en lloc indicat per la D.F., càrrega de
material sobre camió o contenidor i transport fins a abocador
homologat, amb pagament de taxes. (P - 147)

178,46

1,000

178,46

2 EECUTM09

UN

Subministrament i col·locació de quadre de comptatge tipus TMF10
d'una potència de 69 kW., trifàsic, format per:
7 Caixes de doble aïllament SCHNEIDER ELECTRIC sistema 27.
Fusibles tipus NH 1 de 200 A.
ICP M SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT NSX160F 4P. regulat a
100 A., amb relé diferencial, bobina i toroidal.
1 Comptador electrònic d'energia elèctrica multifunció.
Transformadors 100/5.
1 Mòdem amb 1 sortida RS232, 1 sortida RS485 i 1 sortida RJ11.
S'inclou petit material i ma d'obra de muntatge del conjunt. (P - 63)

3.783,45

1,000

3.783,45

3 EXPAEL600

UN

Partida en concepte d'increment de la potència contractada de 13,856
a 55 kW. Inclou els drets d'extensió i accés. (P - 148)

1.896,78

1,000

1.896,78

TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.05.08.01.01

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

08

Instal·lacions elèctriques

FAMILIA

01

Instal·lacions elèctriques

FAMILIA (1)

03

Quadres elèctrics

1 EXPAEL05

PA

5.858,69

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

Desinstal.lació de quadres elèctrics existents de la zona DAC i BCN
Activa. Amb eliminació dels seus components, cablejat i elements
auxiliars. S'inclou apilament de tot el material a eliminar o recol·locar
en lloc indicat per la D.F, càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins abocador homologat, amb pagament de taxes.
(P - 116)

298,33

1,000

298,33

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
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UN

Data: 27/07/21
Subm. i col. de QUADRE ELECTRIC (SQ-P3-1), format per armari
metàl·lic combinable HAGER, o equivalent, protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

Pàg.:

22

8.667,03

1,000

8.667,03

3.784,44

1,000

3.784,44

3.372,97

1,000

3.372,97

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 114)
3 EXPAEL14

UN

Subm. i col. de QUADRE ELECTRIC (SQE-P3-1), format per armari
metàl·lic combinable HAGER, o equivalent, protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.
NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 122)

4 EXPAEL04

UN

Subm. i col. de QUADRE ELÈCTRIC (SQ-P3-2), format per armari
metàl·lic combinable HAGER, o equivalent, protecció IP-30 amb porta
plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.
NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 115)

TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.05.08.01.03

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

08

Instal·lacions elèctriques

FAMILIA

01

Instal·lacions elèctriques

FAMILIA (1)

04

Canalitzacions i línies principals

16.122,77

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EE01HA43

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x50 mm2.
Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió
de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN
61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals. (P 46)

22,57

40,000

902,80

2 EE01HA41

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x25 mm2.
Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió
de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN
61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals. (P 45)

11,85

80,000

948,00

3 EE01HA40

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x16 mm2.
Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió
de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN
61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.

8,45

15,000

126,75

EUR
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Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals. (P 44)
4 EE01HA23

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x4 mm2.
Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió
de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN
61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals. (P 43)

2,59

1.238,000

3.206,42

5 EE01HA22

ML

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x2'5 mm2.
Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió
de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN
61034-2). Caiguda de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals. (P 42)

1,96

996,000

1.952,16

6 EE01H704

ML

Subm. i col. de cable de Cu 750 V tipus H07Z1-K (AS) de 2'5 mm2.
Classe CPR Cca-s1a,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió
de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN
61034-2). Caigua de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals. (P 41)

0,67

3.643,000

2.440,81

7 EE01H703

ML

Subm. i col. de cable de Cu 750 V tipus H07Z1-K (AS) de 1'5 mm2.
Classe CPR Cca-s1a,d1,a1. No propagador de l'incendi i baixa emissió
de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la flama (UNE-EN
60332-1-2). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 50399 i UNE-EN
61034-2). Caigua de gotes i partícules inflamades (UNE-EN 50399.
Acidesa (UNE-EN 60754-2). S'inclou material auxiliar i terminals. (P 40)

0,59

4.158,000

2.453,22

8 EE03CO10

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la
flama, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma
UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes. (P - 52)

2,89

279,000

806,31

9 EE03CO09

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la
flama, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma
UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes. (P - 51)

2,27

1.214,000

2.755,78

10 EE03CO08

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la
flama, de diàmetre exterior 16 mm. Característiques segons norma
UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes. (P - 50)

2,25

1.386,000

3.118,50

11 EE04HP00

UN

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie
MUREVA BOX, o equivalent, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP.
IP55, IK07. Amb cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 54)

12,45

139,000

1.730,55

12 EE62R310

ML

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO, o
equivalent, de 60x200 mm. Acabat bicromatat classe 5. Fabricada
segons IEC 61357. S'inclou cable de coure nu de 35mm, p.p.
d'accessoris i suports. (P - 61)

16,74

141,000

2.360,34

13 EE62R31Z

ML

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO de
60x300 mm. Acabat bicromatat classe 5. Fabricada segons IEC 61357.
S'inclou cable de coure un de 35mm2, p.p. d'accessoris i suports. (P 62)

17,47

10,000

174,70

TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.05.08.01.04

22.976,34

EUR
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01
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01

Instal·lacions elèctriques

FAMILIA (1)

06

Mecanismes

Pàg.:

24

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EXPAEL16

UN

Subm. i col. de de detector de presència SHNEIDER ELECTRIC ref.
MTN6303-0019, o equivalent. Característiques:
Altura recomanada de muntatge. 2'8 m.
Número de canals: 6.
Angle de detecció horitzontal: 0...360º.
Sensibilitat a la llum ajustable.
S'inclou mecanització en fals sostre i material auxiliar de muntatge. (P
- 123)

155,23

29,000

4.501,67

2 EE062744

UN

Subm. i col. d'interruptor unipolar, amb pilot incorporat, SIMON sèrie
27, o equivalent, de 45x45 mm, color blanc. S'inclouen caixa
d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa,
peça intermèdia i material auxiliar de muntatge. (P - 57)

17,39

32,000

556,48

3 EE062702

UN

Subm. i col. de commutador SIMON sèrie 27, o equivalent, de 45x45
mm, color blanc. S'inclouen caixa d'encastar universal o especial per a
pladur segons arquitectura, placa, peça intermitja i material auxiliar de
muntatge. (P - 55)

12,60

6,000

75,60

4 EE062710

UN

Subm. i col. de base d'endoll SIMON sèrie 27, o equivalent, de 45x45
mm, color blanc, amb T.T. lateral schuko. S'inclouen caixa d'encastar
universal o especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça
intermitja i material auxiliar de muntatge. (P - 56)

12,84

6,000

77,04

5 EE06271000

UN

Subm. i col. de base d'endoll doble SIMON sèrie 27, o equivalent, color
blanc, amb T.T. lateral schuko. S'inclouen caixa d'encastar universal o
especial per a pladur segons arquitectura, placa, peça intermitja i
material auxiliar de muntatge. (P - 59)

23,30

3,000

69,90

6 EXPAEL17

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar al paviment SIMON 500
CIMA 52050003-035, o equivalent, de tres mòduls, profunditat
regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge. (P 124)

126,64

69,000

8.738,16

7 EXPAEL1L

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500
CIMA ref. 52050003-035, o equivalent, de tres mòduls, profunditat
regulable de 70 a 100 mm. composició:
2 Bases de endoll doble schuko 500, de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge. (P 126)

126,64

41,000

5.192,24

8 EXPAEL20

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500
CIMA ref. 52050002-035, o equivalent, de dos mòduls, profunditat
regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge. (P 128)

102,58

1,000

102,58

9 EXPAEL2L

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar al paviment SIMON 500
CIMA 52050002-035, o equivalent, de dos mòduls, profunditat
regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko senzilla de color blanc.
1 Base d'endoll schuko senzilla de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.

92,01

19,000

1.748,19

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
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1 Placa cega.
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S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge. (P 130)
10 EXPAEL22

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500
CIMA ref. 52050002-035, o equivalent, de dos mòduls, profunditat
regulable de 70 a 100 mm. composició:
1 Base endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge. (P 129)

104,25

1,000

104,25

11 EXPAEL2X

UN

Subm. i col. de caixa de terra per a encastar en paviment SIMON 500
CIMA ref. 52050002-035, o equivalent, de dos mòduls, profunditat
regulable de 70 a 100 mm. Composició:
1 Base d'endoll schuko doble 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa cega.
S'inclou marc, placa embellidora i material auxiliar de muntatge. (P 131)

88,63

5,000

443,15

12 EXPAEL1X

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres
mòduls (caixetí 5102103-039 i marc-bastidor 51010103-030), o
equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de
muntatge. (P - 127)

89,41

8,000

715,28

13 EXPAELYZ

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres
mòduls (caixetí 5102103-039 i marc-bastidor 51010103-030), o
equivalent. Composició:
2 Bases d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa amb connector HDMI.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de
muntatge. (P - 134)

99,93

4,000

399,72

14 EXPAEL08

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos
mòduls (caixetí 5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030), o
equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de
muntatge. (P - 119)

66,40

1,000

66,40

15 EXPAEL12

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA, o
equivalent, de dos mòduls (caixetí 5102102-039 i marc-bastidor
51010102-030). Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa cega.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de
muntatge. (P - 121)

67,15

2,000

134,30

16 EXPAEL09

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos
mòduls (caixetí 5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030), o
equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI.
1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.

82,76

3,000

248,28

86,14

2,000

172,28

S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de
muntatge. (P - 120)
17 EXPAELXX

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA, o
equivalent, de dos mòduls (caixetí 5102102-039 i marc-bastidor
51010102-030). Composició:
1 Base d'endoll schuko senzilla de color blanc.
1 Base d'endoll schuko senzilla de color vermell.

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
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1 Placa de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
1 Placa amb connector HDMI.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de
muntatge. (P - 133)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

18 EXPAELSZ

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de dos
mòduls (caixetí 5102102-039 i marc-bastidor 51010102-030), o
equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Placa amb connector HDMI.
1 Placa cega.

81,10

6,000

486,60

91,07

1,000

91,07

S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de
muntatge. (P - 132)
19 EXPAEL1D

UN

Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de tres
mòduls (caixetí 5102103-039 i marc-bastidor 51010103-030), o
equivalent. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
2 Plaques de veu i dades amb finestra, per 1 presa RJ45.
S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de
muntatge. (P - 125)

TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.05.08.01.06

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

08

Instal·lacions elèctriques

FAMILIA

01

Instal·lacions elèctriques

FAMILIA (1)

07

Varis

23.923,19
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1 EXPAEL06

PA

Partida alçada a justificar de sanejament de la instal.lació elèctrica de
la Zona DAC i BCN Activa. inclou:
* Desmuntatge i desconnexió de lluminàries, normals i d'emergència.
Fins i tot eliminació de cablejat, llums i elements auxiliars.
* Sanejament d'instal·lacions elèctriques obsoletes, cablejat, tubs de
protecció i caixes de derivació.
* Desmuntatge de mecanismes elèctrics obsolets o fora de servei.
Fins i tot eliminació de cablejat i elements auxiliars.
* Eliminació de components de Quadres Elèctrics existents, obsolets o
fora de servei. Fins i tot eliminació de cablejat i elements auxiliars.
S'inclou apilament de tot el material a eliminar o recol·locar en lloc
indicat per la D.F, càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins abocador homologat, amb pagament de taxes.
(P - 117)

899,46

1,000

899,46

2 EXPAEL01

PA

Reubicació de SAI existent. Inclou desconnexió de SAI, amb
eliminació de cablejat i elements auxiliars. Col.locació de SAI en nova
ubicació, amb reposició de possible material malmès, cablejat i
material auxiliar de muntatge. Inclós càrrega sobre camió o contenidor
de material sobrant i transport fins a abocador homologat, amb
pagament de taxes. Es faran proves de correcte funcionament. (P 113)

244,07

1,000

244,07

3 ELEGELEC

PA

Legalització del projecte d'ELECTRICITAT, certificat final d'obra,
pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al
Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del projecte
a la propietat. (P - 80)

1.605,74

1,000

1.605,74

4 EALBELEC

PA

AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.

1.213,55

1,000

1.213,55

EUR
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Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de
Transformació, bancades i suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs.
No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a
l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions. (P 26)
TOTAL

FAMILIA (1)

01.0B.05.08.01.07

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

09

Instal·lacions d'il·luminació

FAMILIA

01

Lluminàries

3.962,82
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1 EE2772X3

UN

Subm. i col. de downlight encastat SIMON 725 NW ref. 72524030-884
COMFORT, o equivalent. Font de llum de 22W, 4000 ºK, 2300 lúmens.
IP44. Diàmetre de 230 mm i 65 mm. de fons. S'inclou mecanització en
fals sostre i material auxiliar de muntatge. (P - 60)

60,25

58,000

3.494,50

2 EE02IZ01

UN

Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie IZAR mod.
N30, o equivalent. Característiques:
No permanent.
Altura de col·locació: de 2'2 a 5 m.
Autonomia: 1 h.
Lúmens: 200.
Bombeta d'emergència: MHBled
Grau de protecció: IP20, IK04.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 47)

74,51

29,000

2.160,79

3 EH61R2ZZ

u

Reubicació de llum d'emergència existent. Totalment en funcionament.

27,53

5,000

137,65

S'inclou:
- Desinstal·lació, reserva i posterior instal·lació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 69)
TOTAL

FAMILIA

01.0B.05.09.01

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

10

Telecomunicacions

FAMILIA

01

Cablejat estructurat

5.792,94
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1 EXPACE17

ML

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure sense pantalla, cat-6a.
Coberta exterior LSFROH. Euroclasse Dca. S'inclou material auxiliar
de muntatge. (P - 94)

1,66

30,000

49,80

2 EXPACE01

ML

Subm. i col. de cable de fibra òptica SYSTIMAX TeraSPEED MONOM
LSZH 24 FIBRAS Clase Dca, ref. 760019075, o equivalent. S'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 84)

4,86

137,000

665,82

3 EXPACE15

ML

Subm. i col. de cable SYSTIMAX, o equivalent, de 4 parells 3071
LSZH Cat6 GIGASPEED XL Clase Dca. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 92)

1,45

5.632,000

8.166,40

4 EXPACE16

ML

Subm. i col. de cable HDMI, per a transmissió de dades. S'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 93)

1,17

226,000

264,42

5 EE03CO03

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de
diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes. (P - 49)

2,63

247,000

649,61

6 EE03CO02

ML

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de
diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a
l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes. (P - 48)

2,07

889,000

1.840,23

7 EE62R310

ML

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO, o
equivalent, de 60x200 mm. Acabat bicromatat classe 5. Fabricada
segons IEC 61357. S'inclou cable de coure nu de 35mm, p.p.
d'accessoris i suports. (P - 61)

16,74

135,000

2.259,90

8 EE04HP00

UN

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie
MUREVA BOX, o equivalent, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP.
IP55, IK07. Amb cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 54)

12,45

45,000

560,25

9 EE62R31Z

ML

Subm. i col. de safata de reixeta PEMSA REJIBAND BYCRO de
60x300 mm. Acabat bicromatat classe 5. Fabricada segons IEC 61357.
S'inclou cable de coure un de 35mm2, p.p. d'accessoris i suports. (P 62)

17,47

7,000

122,29

TOTAL

FAMILIA

01.0B.05.10.01

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

10

Telecomunicacions

FAMILIA

02

Electrònica de xarxa

1 EXPAEL07

PA

14.578,72

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

Partida alçada a justificar d'adequació del Rack existent de la Zona
DAC i BCN Activa. inclou:
* Desmuntatge i posterior muntatge de rack existent. Inclou eliminació
de cablejat i elements sobrants. Fins i tot cablejat i elements auxiliars
de rack muntat a nova ubicació.
* Desmuntatge de mecanismes i punts RJ-45 existents. Inclou
eliminació de cablejat i elements sobrants.
* Sanejament d'instal·lacions de cablejat estructurat obsoletes o fora
de servei. Amb eliminació d'elements auxiliars sobrants
S'inclou apilament de tot el material a eliminar o recol·locar en lloc
indicat per la D.F, càrrega sobre camió o contenidor de material
sobrant i transport fins abocador homologat, amb pagament de taxes.
(P - 118)

296,30

1,000

296,30

EUR
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2 EXPACE03

UN

Subm. i col. de panell 24 port SYSTIMAX, o equivalent, RJ45 CAT6
GigaSPEED XL Evolve iPatch Ready. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 85)

358,54

8,000

2.868,32

3 EXPACE04

UN

Subm. i col. de panell guia de cables SYSTIMAX, o equivalent. S'
inclou material auxiliar de muntatge. (P - 86)

24,87

16,000

397,92

4 EXPACE10

UN

Subm. i col. de Safata SYSTIMAX 19 ´´HD-SP 1U, ref. 760231506, o
equivalent. Telescòpica, Modular, per a 4 cassettes. S'inclou material
auxiliar de muntatge. (P - 89)

165,47

6,000

992,82

5 EXPACE11

UN

Subm. i col. de Mòdul SYSTIMAX 360G2, 24 LC (12 LC-Dúplex)
TeraSPEED Amb Pigtails OS1a, o equivalent. S'inclou material auxiliar
de muntatge. (P - 90)

321,22

4,000

1.284,88

6 EXPACE12

UN

Subm. i col. de fuetó SYSTIMAX, o equivalent, RJ45-RJ45 CAT6
GIGASPEED XL 7FT LSZH, ref. CPC3392-03F007. (P - 91)

6,21

166,000

1.030,86

7 EXPACE08

UN

Subm. i col. de mòdul SYSTIMAX Cat6 GIGASPEED XL BLANC, o
equivalent. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 87)

12,02

165,000

1.983,30

8 PP7A-H9LZ

u

Subministrament, instal·lació i
comunicacions de xarxa format per:

2.251,88

6,000

13.511,28

manteniment

d'equips

de

Kit ID1: switch + cable de stack + 2 SFPs SX+ 2 SFPs LH + 1SFP
compatible amb switch veí
Característiques:
1 ut Aruba 2930F 24G PoE + 4SFP + switch
1 ut INCLUDED: power cord - Europe localization
2 uts Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver
2 uts Aruba 1G SFP LC LH 10km SMF Transceiver
1 ut Aruba 10G SFP + to SFP + 1m DAC cable
1ut Aruba compatible 1G SFP
6 anys de suport Aruba en 24x7x4
Característiques:
1 ut HPE 1Y Partner-Branded NBD Support SVC-HPE Aruba 2930F
24G PoE + 4SFP + Swt Supp (for JL255A)
Instal·lació de switch d'accés i interconnexió a la xarxa, conversió de
configuració antiga a nova. Inclou visita de replanteig al lloc i
coordinació
Tot en correcte funcionament. (P - 176)
TOTAL

FAMILIA

01.0B.05.10.02

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

10

Telecomunicacions

FAMILIA

03

Connexió inalambrica

22.365,68

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EE062768

UN

Subm. i col. de placa per a 1 connector RJ-45 SIMON sèrie 27, color
blanc. S'inclou caixa d'encastar universal o especial per a pladur
segons arquitectura, placa, peça intermitja i material auxiliar de
muntatge. (P - 58)

14,96

9,000

134,64

2 EXPACE09

UN

Instal.lació de punts Wifi, proporcionats per la propietat. S'inclou
material auxiliar de muntatge. Amb proves de correcte funcionament.
(P - 88)

17,85

6,000

107,10

TOTAL

FAMILIA

01.0B.05.10.03

OBRA

01

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

241,74

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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CAPÍTOL
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SUBCAPÍTOL

10

Telecomunicacions

FAMILIA

04

Varis

Pàg.:

30

1 EKVACE02

UN

Certificació d'enllaç en fibra òptica d'acord amb estàndar ISO/IEC
14763-3, entregat al 100% de las mesures efectuades i fins i tot la
garantia extesa del fabricant per 25 anys. (P - 78)

4,52

38,000

171,76

2 EKVACE01

UN

Certificació de punt de xarxa en categoria 6A d'acord amb estàndar
ISO/IEC 11801, entregat al 100% de las mesures efectuades i fins i tot
la garantia extesa del fabricant per 25 anys. (P - 77)

3,51

49,000

171,99

3 EALBCEST

PA

AJUDES DE CABLEJAT ESTRUCTURAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en tabics.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs. (P - 22)

391,25

1,000

391,25

TOTAL

FAMILIA

01.0B.05.10.04

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

12

Instal·lacions de protecció contra incendi

FAMILIA

01

Detecció

735,00

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EXPADE01

PA

Connexionat a la instal·lació de detecció d'incendis existent a l'edifici.
Inclou el desmuntatge, acopi i trasllat a abocador homologat (taxes
incloses) de material sobrant. S’hi inclou enginyeria, programació,
posada en marxa de la central existent per cada punt de detecció
d'incendis que es modifiqui o s'afegeixi a la instal.lació. S'hi inclouen
dietes i desplaçaments. Les feines de connexionat es faran en horaris
que interfereixin el menys possible al funcionament de l'edifici i han
d'estar prèviament consensuats amb el departament de manteniment.
(P - 109)

5.789,31

1,000

5.789,31

2 EXPADE02

UN

Trasllat de sirena interior existent. S'inclou eliminació de cablejat i
elements auxiliars, apilament de material a recol.locar en lloc indicat
per la D.F, accessoris, suports i material auxiliar de muntatge, en nova
ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material sobrant
i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. (P 110)

36,45

1,000

36,45

3 EXPADE03

UN

Trasllat de polsador existent. S'inclou eliminació de cablejat i elements
auxiliars, apilament de material a recol.locar en lloc indicat per la D.F,
accessoris, suports i material auxiliar de muntatge, en nova ubicació.
Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material sobrant i transport
fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. (P - 111)

36,45

1,000

36,45

4 EXPADE04

UN

Trasllat de detector òptic existent. S'inclou eliminació de cablejat i
elements auxiliars, apilament de material a recol.locar en lloc indicat
per la D.F, accessoris, suports i material auxiliar de muntatge, en nova
ubicació. Inclós càrrega sobre camió o contenidor de material sobrant
i transport fins a abocador homologat, amb pagament de taxes. (P 112)

36,45

18,000

656,10

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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31

5 EI06KI03

UN

Subm. i col. de detector de fum òptic analògic algorítmic KILSEN mod.
KL731A, o equivalent. Microprocessador i direccionament digital de
baix perfil. Càmara òptica extraïble i reemplaçable. Compensació
algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant
interferències electromagnètiques. Doble led indicador amb visió total i
sortida per a pilot remot. Sistema anti robatori del capçal. Micro reixa
de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable.
Material ABS color blanc. Certificats CE i CPR (EN54 parte 7). S'inclou
base KZ705 i material auxiliar de muntatge. (P - 71)

41,08

14,000

575,12

6 EI27RETO

PA

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i
senyalització de sistemes contra-incendis homologats segons normes
UNE 23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988. S'inclou p.p. de material
auxiliar de muntatge. (P - 74)

12,97

2,000

25,94

7 EI01DT0100

ML

Subm. i col. de cable mànega vermell / negre de 2x (2x1.5) mm 2.
Trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure d'halògens. Disposa
de certificat CPR A 50575. S'inclou p.p. de material auxiliar de
muntatge. (P - 70)

2,32

162,000

375,84

8 EE03GR03

ML

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 25 mm. de diàmetre color RAL
7035, roscat als seus extrems, resistència a la compresió 1250 N,
resistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes. (P 53)

6,34

81,000

513,54

9 EE04HP00

UN

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie
MUREVA BOX, o equivalent, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP.
IP55, IK07. Amb cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 54)

12,45

14,000

174,30

10 EALBDINC

PA

AJUDES DE DETECCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs. (P - 24)

163,95

1,000

163,95

TOTAL

FAMILIA

01.0B.05.12.01

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

05

Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis

SUBCAPÍTOL

12

Instal·lacions de protecció contra incendi

FAMILIA

02

Extinció

8.347,00

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

1 EXPAEX04

PA

Connexió a la instal·lació d’extinció existent a l’edifici (BIES). Inclou
buidat de la part de la instal·lació afectada, emplenat, proves
d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb apilament de
material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o
contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de
taxes. Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin
el menys possible al funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament
consensuats amb el departament de manteniment. (P - 137)

3.231,10

1,000

3.231,10

2 EXPAEX03

UN

Desmuntatge de Boca d' Incendi equipada (BIE) existent i posterior
muntatge en nova ubicació. S' inclou desconnexió hidràulica,
desmuntatge d' elements auxiliars i trasllat fins a nova ubicació. Inclós
reposició de possible material malmès, accessoris, suports i material
auxiliar. Amb apilament de material sobrant en lloc indicat per la D.F.,
càrrega i transport fins a abocador homologat de tot el material no
reutilitzable, amb pagament de taxes. S' inclouen proves de correcte

82,90

1,000

82,90

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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funcionament. (P - 136)
3 EF01N005

ML

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/2´´,
pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p.
d'accessoris i suports. (P - 66)

38,71

8,000

309,68

4 EI27RETO

PA

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i
senyalització de sistemes contra-incendis homologats segons normes
UNE 23.033-1, UNE 23.035 i 23.034:1988. S'inclou p.p. de material
auxiliar de muntatge. (P - 74)

12,97

13,000

168,61

5 EXPAEX05

PA

Connexió a la instal·lació d’extinció existent a l’edifici (ruixadors).
Inclou buidat de la part de la instal·lació afectada, emplenat, proves
d'estanqueïtat i material auxiliar de muntatge. Amb apilament de
material sobrant en lloc indicat per la D.F., càrrega sobre camió i/o
contenidor i transport fins a abocador homologat, amb pagament de
taxes. Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin
el menys possible al funcionament de l'edifici i han d'estar prèviament
consensuats amb el departament de manteniment. (P - 138)

3.231,10

1,000

3.231,10

6 EXPAEX06

UN

Trasllat de ruixador existent. Inclou desmuntatge de ruixador i
elements auxiliars. Amb apilament de material a lloc indicat per la DF,
càrrega i transport fins a abocador homologat de tot el material no
reutilitzable, amb pagament de taxes. S'inclou:
- Buidatge previ de la instal·lació.
- Col.locació de clau de tall a l' escomesa del local.
- Material i mitjans auxiliars per al posterior muntatge. (P - 139)

22,88

31,000

709,28

7 EF01N004

ML

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/4´´,
pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p.
d'accessoris i suports. (P - 65)

37,19

42,000

1.561,98

8 EI12PO01

UN

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia
21A-113BC, amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada
màxima de 1'2 m sobre el sòl. (P - 72)

26,97

5,000

134,85

9 EI12PO0100

UN

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kg, eficàcia
21A-113BC. S'inclou suport de peu. (P - 73)

82,37

4,000

329,48

10 EXPAEX01

UN

Desmuntatge i posterior muntatge d'extintor existent. Amb retirada d'
elements auxiliars. Inclós material auxiliar de muntatge en nova
ubicació. Amb apilament de material sobrant a lloc indicat per la D.F.,
càrrega i transport fins a abocador homologat de tot el material no
reutilitzable, amb pagament de taxes. (P - 135)

12,65

3,000

37,95

11 EALBEINC

PA

AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la
instal.lació completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs.

206,89

1,000

206,89

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a
l'estructura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions. (P 25)
TOTAL

FAMILIA

01.0B.05.12.02

10.003,82

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Data: 27/07/21

UN

Pàg.:

33

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL
FOC de totes les instal.lacions, que inclou:
Segellat de passos elèctrics.
Segellat de passos de canonades no inflamables.
Recobriment de conducte de xapa galvantizada.
Segellat perimetral de comportes tallafocs.
Segellat de passos de canonades inflamables.
Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i
no inflamables.
Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca
d'alta densitat i segelladors elàstics.
Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.
Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el
segellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca
d'alta densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.

1.608,19

1,000

1.608,19

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord al que s'estableix en el projecte
d'activitats. (P - 81)
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.0B.05.13

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

06

Equipament

SUBCAPÍTOL

02

Varis

1 EQ7116BZ

u

1.608,19

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

Mobiliari complet en cuina compost per 3,9 m de mobles baixos amb
sòcol inferior, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment
polilaminat en les seves cares i caires acabat mat de color blanc i nucli
de tauler de fibres tipus MDF (tauler de DM per a utilització general en
ambient sec), i cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec), amb
recobriment melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS;
calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes
regulables per a mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de
penjar i altres ferramentes de qualitat mitja, instal·lats en els cossos
dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de tancament de la sèrie mitja, fixats en els fronts de
cuina.

821,57

1,000

821,57

189,14

1,000

189,14

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 83)
2 EQ544DLZ

u

Taulell de cuina de tauler aglomerat hidròfug amb superfície revestida
de fòrmica color crema o blanc, part inferior folrada de material neutre i
cantell frontal d'un sol full d'estratificat de 390x62x3 cm, amb formació
de buit, tupè, embellidor i acabaments.
Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte. (P 82)

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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TOTAL

SUBCAPÍTOL

Data: 27/07/21

01.0B.06.02

OBRA

01

SUBOBRA

0B

Obra Reforma

CAPÍTOL

09

Imprevistos

1 KD110008

TOTAL

h

CAPÍTOL

TREBALLS DE PARELLA D'OPERARIS PER TREBALLS
IMPREVISTOS. Hores d'operaris, oficial 1ª i ajudant. en treballs
d'especial dificultat en àmbits de paleteria, desmuntatge I muntatge
d'instal.lacions, serralleria, vidreria, pintura, instal.lacions de qualsevol
tipus, etc.. Inclou totes les ajudes per intervencions no previstes (P 165)

01
CQ

Pressupost de Control de Qualitat

CAPÍTOL

01

Control de qualitat

CAPÍTOL

566,952

Execució de les proves d'estanqueïtat del circuit frigorífic i d'evacuació
de condensats de la instal·lació de climatització i posta en marxa
realitzada pel fabricant. Segons Plec de Condicions. (P - 150)

338,41

1,000

01.CQ.01

338,41

338,41

01

SUBOBRA

GR

Pressupost de gestió de residus

CAPÍTOL

01

Gestió de residus d'enderroc i moviment de terres

m3

25.201,02

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

OBRA

1 K2R540E0

44,45

25.201,02

SUBOBRA

TOTAL

1.010,71

01.0B.09

u

34

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

OBRA

1 JEV597ZZ

Pàg.:

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat.

25,50

37,770

963,14

29,69

37,770

1.121,39

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 158)
2 K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 159)

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

PRESSUPOST

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

TOTAL

CAPÍTOL

Data: 27/07/21

01.GR.01
01

SUBOBRA

SS

Pressupost de seguretat i salut

CAPÍTOL

01

Seguretat i Salut

TOTAL

CAPÍTOL

PA

35

2.084,53

OBRA

1 X0000001

Pàg.:

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

Partida ad'abonament íntegrer per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 178)

3.628,19

01.SS.01

1,000

3.628,19

3.628,19

EUR
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 27/07/21

Pàg.:

1

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

NIVELL 4 : SUBCAPÍTOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPÍTOL
01.0B.00.01
Enderrocs i serveis afectats
6.570,63
SUBCAPÍTOL
01.0B.00.02
Mitjans auxiliars
494,50
CAPÍTOL
01.0B.00
Treballs previs
7.065,13
SUBCAPÍTOL
01.0B.04.01
Compartimentació interior vertical
104.592,25
SUBCAPÍTOL
01.0B.04.02
Compartimentació interior horitzontal
18.457,09
CAPÍTOL
01.0B.04
Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
123.049,34
SUBCAPÍTOL
01.0B.05.03
Instal·lacions d'aigua
970,09
SUBCAPÍTOL
01.0B.05.04
Evacuació d'aigües
2.485,60
SUBCAPÍTOL
01.0B.05.05
Instal·lacions tèrmiques
78.434,08
SUBCAPÍTOL
01.0B.05.06
Sistemes de ventilació
7.126,09
SUBCAPÍTOL
01.0B.05.08
Instal·lacions elèctriques
72.843,81
SUBCAPÍTOL
01.0B.05.09
Instal·lacions d'il·luminació
5.792,94
SUBCAPÍTOL
01.0B.05.10
Telecomunicacions
37.921,14
SUBCAPÍTOL
01.0B.05.12
Instal·lacions de protecció contra incendi
18.350,82
SUBCAPÍTOL
01.0B.05.13
Protecció passiva contra incendis
1.608,19
CAPÍTOL
01.0B.05
Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis
225.532,76
SUBCAPÍTOL
01.0B.06.02
Varis
1.010,71
CAPÍTOL
01.0B.06
Equipament
1.010,71
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
356.657,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3 : CAPÍTOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL
01.0B.00
Treballs previs
7.065,13
CAPÍTOL
01.0B.04
Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
123.049,34
CAPÍTOL
01.0B.05
Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis
225.532,76
CAPÍTOL
01.0B.06
Equipament
1.010,71
CAPÍTOL
01.0B.09
Imprevistos
25.201,02
SUBOBRA
01.0B
Obra Reforma
381.858,96
CAPÍTOL
01.CQ.01
Control de qualitat
338,41
SUBOBRA
01.CQ
Pressupost de Control de Qualitat
338,41
CAPÍTOL
01.GR.01
Gestió de residus d'enderroc i moviment de terres
2.084,53
SUBOBRA
01.GR
Pressupost de gestió de residus
2.084,53
CAPÍTOL
01.SS.01
Seguretat i Salut
3.628,19
SUBOBRA
01.SS
Pressupost de seguretat i salut
3.628,19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
387.910,09
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 : SUBOBRA
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBOBRA
01.0B
Obra Reforma
381.858,96
SUBOBRA
01.CQ
Pressupost de Control de Qualitat
338,41
SUBOBRA
01.GR
Pressupost de gestió de residus
2.084,53
SUBOBRA
01.SS
Pressupost de seguretat i salut
3.628,19
OBRA
01
Reforma planta 3 edifici MediaTIC
387.910,09
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
387.910,09
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 : OBRA
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA

01

Reforma planta 3 edifici MediaTIC

387.910,09
387.910,09

euros
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

Data: 27/07/21

Pàg.:

2

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

RESUM DE PRESSUPOST

euros
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Pressupost reforma de la planta 3 de l´edifici mediaTIC, Roc Boronat, 117

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

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

387.910,09

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 387.910,09...........................................................

50.428,31

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 387.910,09..............................................................

23.274,61

Subtotal

461.613,01

21 % IVA SOBRE 461.613,01.............................................................................................

96.938,73

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

558.551,74

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS )

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

MATERIALS
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B09 - ADHESIUS
B091- - ADHESIU
D'APLICACIÓ
UNILATERAL

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

B091-06VH.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DELS ELEMENTS
Adhesius
que
només
requereixen escampar-se a una
de les cares dels elements a
unir.
S'han considerat els tipus
següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
De
poliuretà
(un
sol
component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió
aquosa per a colꞏlocació de
plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques
per a la colꞏlocació de
paviments
de
PVC
i
revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir
una gran força adhesiva inicial i
no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS
EN
DISPERSIÓ
VINÍLICA:
Adhesiu per a la colꞏlocació de
revestiments murals i papers
vinílics.
No ha de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques
en solució alcohòlica, per a la
colꞏlocació de paviments tèxtils
lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i
tenir una gran força adhesiva
inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE
POLIURETÀ
BICOMPONENT:
Adhesiu
de
poliuretà
bicomponent,
per
a
la
colꞏlocació de paviments de
goma.
Ha de ser de fàcil aplicació,
exempt de dissolvents i no
inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL
COMPONENT):

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Adhesiu
format
per
un
aglomerant
de
resines
hidroxilades
soles
o
modificades, que catalitzen en
ésser mesclades amb un
isocianat.
Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
- La mescla preparada, després
de tres minuts d'agitació (INTA
163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni dipòsits
durs
Temperatura
d'inflamació
(INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa
superior a 150 micres: > 1
m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >=
15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3
h
Resistència química de la
pelꞏlícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió
de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i
tenir una gran força adhesiva
inicial.
Ha de tenir bona estabilitat
dimensional als canvis de
temperatura i no ha de produir
olors molestes.
Temps de pre-assecatge en
condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: >
10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18
N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi
bicomponent,
per
a
la
colꞏlocació de paviments de
goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat,
a la calor, als olis, als
dissolvents, als àcids i als àlcalis
diluïts.
La mescla dels dos components
s'ha de fer amb la mateixa
proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4
h
BIPOLÍMER
ACRÍLIC
EN
DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa,
format per càrregues minerals i
additius i com a lligant principal,
un
copolímer
acrílic
en
dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se
amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C:
65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%

DE B0A4 - VISOS
I

2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

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

I

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

B0A44000,B0A4A400.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS

I
DELS

Tijes cilíndriques o còniques,
amb filet de secció triangular
que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus
següents:
Visos galvanitzats
Visos per a fusta o tac de
PVC
Visos per a conglomerats
de fusta, de llautó
Visos per a plaques de
cartró-guix, cadmiats o
galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha
d'estar en relació amb el seu
diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació
amb la seva llargària (UNE 17051).
La seva superfície ha de ser
llisa, sense fissures, rebaves ni
d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de
tenir defectes de material ni
empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm

ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis,
sense
discontinuïtats
ni
exfoliacions i no ha de tenir
CRITERI taques
ni
imperfeccions
superficials.

Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a
l'obra

ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis,
sense
discontinuïtats
ni
exfoliacions i no ha de tenir
taques
ni
imperfeccions
superficials.
Protecció de galvanitzat: >=
4.NORMATIVA
DE 275 g/m2
COMPLIMENT OBLIGATORI
Puresa del zinc, en pes: >=
98,5%
No hi ha normativa de
compliment obligatori.
2.CONDICIONS
DE
SUBMINISTRAMENT
I
EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
__________________________ Emmagatzematge: En llocs
__________________________ protegits de la pluja i la humitat.
________________________
3.UNITAT
I
CRITERIS
D'AMIDAMENT

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

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

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

reacció
i
un
enduridor
de d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat.
Ha de dur una marca per tal de
conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha
de
ser
compatible
amb
l'adaptador de la perforadora.
__________________________ Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
__________________________ Temps d'enduriment segons
temperatura ambient:
________________________
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
5°C - 0°C: 5 h
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

No hi ha normativa
compliment obligatori.

B0 -

VOLANDERES:
Diàmetre
interior
de
la
volandera:
Diàmetre del cargol 10 mm:
11 mm
Diàmetre del cargol 11 mm:
13 mm

MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA
B0A6 - TACS I VISOS
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
QUE EMMAGATZEMATGE

B0A61600,B0A61500.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS

I
DELS

Conjunt d'una peça per a
encastar (tac) i un cargol o un
vis. El sistema de subjecció del
tac pot ser per adherència
química
o
per
expansió
produida per la deformació de la
peça en ser comprimida pel
cargol.
S'han considerat els tipus
següents:
Tac d'expansió de niló i vis
d'acer
Tac d'expansió d'acer, amb
vis, volandera i femella del
mateix material
Fixació mecànica formada
per una base metàlꞏlica
cargolada, vis d'acer, beina
de
PVC,
volanderes
d'estanquitat i tap de cautxú
Tac químic format per una
ampolla amb resina, cargol,
volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
El disseny del tac ha de ser
l'adient al suport i als esforços
que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir
imperfeccions
(rebaves,
emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra
la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han
de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser
segons el seu diàmetre (UNE
17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm

DE
I

Subministrament:
S'ha
de
subministrar conjuntament amb
totes les peces necessàries per
a la seva correcta colꞏlocació en
capses, on han de figurar:
Identificació del fabricant
Diàmetres
Llargàries
Unitats
Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs
protegits de la pluja i la humitat.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

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
compliment obligatori.

de

-

B0CC1410,B0CC021OQ,B0CC0-21OU.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS

I
DELS

Plaques de guix amb l'acabat de
la cara vista amb cartó.
Eventualment
amb
altres
plaques o làmines adherides a
la cara interior, o formen un
envà de dues cares vistes, amb
l'interior reblert amb una retícula
de cartó.
Plaques de guix laminat:
Plaques
de
guix
laminat tipus A
Plaques
de
guix
laminat
tipus
H
(plaques amb capacitat
d'absorció
d'aigua
reduïda)
Plaques
de
guix
laminat
tipus
E
(plaques
per
a
exteriors)
Plaques
de
guix
laminat
tipus
F
(plaques
amb
la
cohesió de l'ànima
millorada
a
altes
temperatures)
Plaques
de
guix
laminat
tipus
P
(plaques base de guix)
Plaques
de
guix
laminat
tipus
D
(plaques amb densitat
controlada)
Plaques
de
guix
laminat
tipus
R (plaques
amb
resistència millorada)
Plaques
de
guix
laminat tipus I (plaques
amb duresa superficial
millorada)
Transformats de placa de
guix laminat amb aïllament
tèrmic o acústic:
Transformats classe 1
Transformats classe 2
Transformats de placa de
guix laminat procedents de
processos secundaris:
Transformats laminars
Transformats especials
(placa perforada)

__________________________
__________________________ CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
________________________
Ha d'estar homologat d'acord
amb el RD 1312/1986 o
disposar d'una certificació de
conformitat a normes segons
l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes
han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana,
B0 - MATERIALS BÀSICS
sense defectes com ara cops,
bonys, taques, etc.
B0C - PLAQUES, PLANXES I
TAULERS
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada
B0CC - PLAQUES DE GUIX com a càrrega de trencament a
LAMINAT
TAC QUÍMIC:
flexió):
L'ampolla ha de ser de vidre i
Plaques tipus A, D, E, F, H,
estanca.
I:
ELEMENTS
QUE
Ha de contenir un adhesiu de 0.Gruix nominal 9,5 mm:
dos components: una resina de CONTEMPLA EL PLEC

Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
transversal: 160 N
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
longitudinal: 400N
Gruix nominal 12,5
mm:
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
transversal: 210 N
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
longitudinal: 550
N
Gruix nominal 15,0
mm:
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
transversal: 250 N
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
longitudinal: 650
N
Altres gruixos (essent t
el gruix en mm)
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
transversal: 16,8
x t (N)
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
longitudinal: 43 x t
(N)
Plaques
tipus
R
o
combinades amb una placa
tipus R:
Gruix nominal 12,5
mm:
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
transversal: 300 N
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
longitudinal: 725
N
Gruix nominal 15,0
mm:
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
transversal: 360 N
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
longitudinal: 870
N
Altres gruixos (essent t
el gruix en mm)
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
transversal: 24 x t
(N)
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
longitudinal: 58 x t
(N)
Plaques tipus P:
Gruix nominal 9,5 mm:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

-

-

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
transversal: 125 N
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
longitudinal: 180
N
Gruix nominal 15,0
mm:
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
transversal: 165 N
Càrrega
de
trencament
a
flexió en sentit
longitudinal: 235
N
Les característiques següents
han de complir amb els valors
declarats
pel
fabricant,
assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per
a plaques destinades a rigiditzar
estructures de fusta per a murs
exteriors i estructures de fusta
per a teulades apuntalades:
Resistència a l'esforç tallant
(UNE-EN 520)
Característiques essencials per
a
plaques
en
situacions
d'exposició al foc:
Classe A1 a F (UNE-EN
520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per
a plaques per a control de la
difusió de la humitat:
Per a totes les plaques
excepte les tipus E (UNEEN 12524)
Per a plaques tipus E: =<
25 segons UNE-EN ISO
12572
Resistència a flexió (UNE-EN
520)
Resistència tèrmica (UNE-EN
520)
Altres
característiques
essencials que depenen de les
condicions finals d'ús:
Resistència a l'impacte
Aïllament davant del soroll
aeri
Absorció acústica
Toleràncies:
Amplària:
Plaques tipus P: + 0
mm; - 8 mm
Plaques tipus A, H, D,
E,
F,
I,
R,
o
combinades: + 0 mm;
- 6 mm
Llargària:
Plaques tipus P: + 0
mm; - 6 mm
Plaques tipus A, H, D,
E,
F,
I,
R,
o
combinades: + 0 mm;
- 5 mm
Gruix:
Plaques tipus P: ± 0,6
mm
Plaques tipus A, H, D,
E,
F,
I,
R,
o
combinades:
Gruix nominal < 18
mm: ± 0,6 mm

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
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-

-

-

Gruix nominal >=
18 mm: ± 0,4 x t
(t=gruix en mm;
tolerància en mm
arrodonida a 0,1
mm)
Rectitud d'arestes: < 2,5
mm/m d'amplària (segons
procediment de la norma
UNE-EN 520)
Cantells i perfils finals
(només per al cantell afinat
i el cantell semirodó afinat)
Fondària de l'afinat del
cantell: entre 0,6 i 2,5
mm
Amplària de l'afinat del
cantell: entre 40 mm i
80 mm
Capacitat
d'absorció
d'aigua de les plaques tipus
H1, H2 i H3:
Capacitat
d'absorció
d'aigua superficial: =<
180 g/m2
Capacitat
d'absorció
d'aigua total:
Plaques tipus H1:
=< 5%
Plaques tipus H2:
=< 10%
Plaques tipus H3:
=< 25%

TRANSFORMATS DE PLACA
DE GUIX LAMINAT AMB
AÏLLAMENT
TÈRMICACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament
han de complir les respectives
normes:
Placa de guix laminat: Ha
de complir la norma EN 520
Aïllament d'escuma de
poliestirè expandit (EPS):
Ha de complir la norma EN
13163
Aïllament
de
poliestirè
extruït (XPS): Ha de complir
la norma EN 13164
Aïllament de poliuretà rígid
(poliisocianat,
poliisocianurat)
(PUR
i
PIR): Ha de complir la
norma EN 13165
Aïllament
d'escumes
fenòliques (PF):
Ha de
complir la norma EN 13166
Aïllament de llana mineral:
Ha de complir la norma EN
13162
Les característiques següents
han de complir amb els valors
declarats
pel
fabricant,
assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
Càrrega
mínima
de
trencament
en
sentit
transversal: 160 N
Càrrega
mínima
de
trencament
en
sentit
longitudinal: 400 N
Resistència
tèrmica
del
transformat:
La
resistència
tèrmica
s'obtindrà
sumant
les
resistències tèrmiques de
tots els components i
s'expresarà amb m2 ꞏ K / W

Reacció al foc: Ha de complir
UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de
complir UNE-EN 13950
Altres
característiques
essencials que depenen de les
condicions finals d'ús:
Resistència al impacte
Aïllament davant del soroll
aeri
Absorció acústica
Escairat:
En sentit transversal: -5
mm a + 5 mm
En sentit longitudinal: -5
mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5
mm
Adherència/cohesió del material
aïllant:
Transformats de classe 1:
> 0,017 MPa
Transformats de classe 2:
> 0,003 MPa
Toleràncies:
Amplària: + 0 mm; - 4 mm
Llargària: + 0 mm; - 5 mm
Gruix (del transformat): ± 3
mm
TRANSFORMATS DE PLACA
DE
GUIX
LAMINAT
PROCEDENTS
DE
PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents
han de complir amb els valors
declarats
pel
fabricant,
assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió
(UNE-EN 520)
Estabilitat dels elements
per a sostres (UNE-EN
14190): Ha de complir
Resistència a l'esforç tallant
(UNE-EN 520)
Reacció al foc (UNE-EN
14190)
Resistència al foc (UNE-EN
14190)
Permeabilitat
al
vapor
d'aigua (UNE-EN 14190)
Resistència tèrmica (UNEEN 14190)
Protecció davant rajos X:
Grau de protecció (IEC
6133-1)
Quant
l'ús
del
transformat
sigui
protecció davant rajos
X
mitjançant
incorporació de làmina
de
plom
ha
de
declarar-se el gruix en
mm d'aquesta làmina.
Altres
característiques
essencials que depenen de les
condicions finals d'ús:
Resistència
al
impacte
(UNE-EN ISO 140-6, UNEEN ISO 140-7)
Aïllament davant del soroll
aeri (UNE-EN ISO 140-3,
UNE-EN ISO 717-1)
Absorció acústica (UNE-EN
ISO 354)
Toleràncies:
El fabricant declararà les
toleràncies i quan sigui
necessari el tipus de vora.

2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

Subministrament: Aparellades,
amb les vores precintades,
embalades
en
paquets
paletitzats.
Emmagatzematge: En posició
horitzontal, elevats del terra
sobre travessers separats no
més de 40 cm i en llocs
protegits de cops i de la
intempèrie.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

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
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de
yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de
ensayo.
UNE-EN
520:2005
ERRATUM:2006 Placas de yeso
laminado.
Definiciones,
especificaciones y métodos de
ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA
DE GUIX LAMINAT AMB
AÏLLAMENT
TÈRMICACÚSTIC:
UNE-EN
13950:2006
Transformados de placa de
yeso laminado con aislamiento
térmico acústico. Definiciones,
especificaciones y métodos de
ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA
DE
GUIX
LAMINAT
PROCEDENTS
DE
PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN
14190:2006
Transformados de placa de
yeso laminado procedentes de
procesos
secundarios.
Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

DE

CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a
disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que
acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions
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sobre reacció al foc de Han de portar el marcatge CE
Prestacio
o
Caracteristica: de conformitat amb el que
Altres,
disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i
- Productes per a qualsevol ús 1328/1995 de 28 de juliol. El
excepte els usos subjectes a símbol normalitzat del marcatge
reglamentacions sobre reacció CE s'ha d'acompanyar de la
al foc i l'ús de rigidització següent informació:
d'estructures de fusta per a
Nom, logotip o adreça
murs amb càrrega de vent o per declarada del fabricant
a estructures de fusta per a
sostres,
Les dues últimes xifres de
l'any de la impressió del
- Productes per a usos
marcatge
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc de
Prestacio
o
Caracteristica: Referència a la norma
Reacció al foc. Productes que
europea corresponent:
compleixen la Decisió de la
Comissió
2003/43/CE
Per a les plaques de
modificada,
guix laminat: la norma
EN 520
- Productes per a rigidització
d'estructures de fusta per a
murs amb càrrega de vent o per
a estructures de fusta per a
sostres
de
Prestacio
o
Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc de
Prestacio
o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que
compleixen la Decisió de la
Comissió
2003/43/CE
modificada,
- Productes per a usos no
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc:

-

-

El símbol normalitzat del
Control mitjançant distintius de
marcatge CE
qualitat i avaluacions d'idoneïtat:
Els transformats de plaques de En el cas que el fabricant
guix laminat han de designar-se disposi de marques de qualitat,
ha d'aportar-ne la documentació
de la següent manera:
corresponent

Per als transformats de plaques
de
guix
laminat: la norma EN
13950
-

Descripció del producte:
nom
genèric,
material,
dimensions i ús previst
Informació
sobre
les
característiques essencials
pertinents indicades a la
taula ZA.1 de la norma
UNE-EN 520 o UNE-EN
13950 o UNE-EN 14190
per a les plaques de guix
laminat
o
per
als
transformats de plaques de
guix laminat

- Sistema 4: Declaració de
Prestacions
Les plaques de guix laminat han
de designar-se de la següent
- Productes per a rigidització manera:
d'estructures de fusta per a
murs amb càrrega de vent o per L'expressió: 'Placa de yeso
a estructures de fusta per a
laminada'
sostres
de
Prestacio
o
Caracteristica: Resistència a La lletra o combinació de
l'esforç tallant,
lletres que designa el tipus
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestacio
o
Caracteristica:
Reacció al foc,
-

que acompanya l'enviament, són coincidents amb l'establert
amb la següent informació com en la DT. Aquest control ha de
a mínim:
complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Nom, marca comercial o
d'altres
mitjans Control
de
documentació:
d'identificació del fabricant documents d'origen (full de
de la placa
subministrament i etiquetat),
certificat
de
garantia
del
fabricant, en el seu cas, (signat
Data de fabricació
per persona física) i els
Identificació de la placa documents de conformitat o
administratives
segons el sistema de autoritzacions
designació definit en la exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE
norma
quan sigui pertinent.

de placa
Referència a la
europea EN 520

L'expressió: 'Transformado
de placa de yeso laminado' Control de recepció mitjançant
assaigs: Si el material disposa
marca
legalment
Referència a la norma d'una
reconeguda a un país de la CEE
europea EN 13950
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es
podrà prescindir dels assaigs de
Les dimensions de la placa
control de recepció de les
en mm (amplària x llargària
característiques del material
x gruix) i escairat ,si
garantides per la marca; i la DF
s'utilitza
solꞏlicitarà en aquest cas, els
resultats
dels
assaigs
El tipus de placa de guix
corresponents
al
laminat, tipus de vora i gruix
subministrament
rebut.
En
nominal de la placa en mm
qualsevol cas, la DF podrà
d'acord amb EN-520
solꞏlicitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Els transformats de plaques de
guix laminat procedents de
Abans de començar l'obra,
procesos secundaris han de
si varia el subministrament,
designar-se de la següent
i per cada 1000 m2 de
manera:
plaques que arribin a l'obra
es
demanaran
al
Expressió que identifiqui el
contractista els certificats
producte
del
fabricant
que
garanteixin el compliment
Referència a la norma
del plec de condicions
europea EN 14190
tècniques,
incloent
els
resultats
dels
assaigs
Les dimensions de la placa
següents, realitzats per un
en mm (amplària x llargària
laboratori acreditat:
x gruix)

norma

Les dimensions de la placa OPERACIONS DE CONTROL:
en mm (amplària x llargària
x gruix)
Els punts de control més
destacables són els següents:
El
tipus
de
cantell
longitudinal
Inspecció visual del material a la

- Productes per a rigidització
d'estructures de fusta per a
murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a
sostres
de
Prestacio
o
Caracteristica: Resistència a
Les
plaques
han
d'anar
tallant:
marcades de manera clara e
indeleble, ja sigui sobre la
- Sistema 3: Declaració de pròpia placa, a l'etiqueta que
Prestacions
l'acompanya, a l'embalatge o bé
a la documentació comercial

seva recepció, en referència a
l'aspecte
i
característiques
geomètriques.
El control de recepció de
material verificarà que les
característiques dels materials

-

Densitat

-

Pes per m2

-

Conductivitat tèrmica

-

Resistència
tèrmica
(plaques sense fibra de
vidre
ni
làmina
d'alumini)

-

Resistència
al
foc
(plaques amb fibra de
vidre)
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Resistència al vapor
d'aigua (plaques amb
làmina d'alumini)
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
Característiques
APLACATS:
geomètriques

En cas de no presentar aquests
resultats, o que la DF tingui
dubtes
de
la
seva
representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del
contractista.

Si en els terminis establerts al
començar l'obra no es fa
l'entrega dels certificats de
qualitat
del
fabricant,
es
realitzarà una sèrie completa
d'assaigs sobre el material rebut
a càrrec del Contractista.

En general, els resultats dels
assaigs sobre totes les peces
OPERACIONS DE CONTROL de les mostres han de complir
les condicions especificades.
EN APLACATS:
-

Control de característiques En cas d'incompliment en un
assaig, es repetirà, a càrrec del
geomètriques:
contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix
Gruix
lot, acceptant-ne aquest, quan
Diferència de llargària els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions
entre les arestes
exigides.
-

Angles

-

Rectitud d'arestes

-

Planor

CRITERIS DE
MOSTRES:

__________________________
__________________________
________________________
PRESA

DE

Els controls s'han de realitzar
segons les instruccions de la
B0 DF.

MATERIALS BÀSICS

B0C - PLAQUES, PLANXES I
TAULERS
INTERPRETACIÓ
DE B0CC - PLAQUES
LAMINAT
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
B0CC0- - PLACA
TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
LAMINAT
Si en els terminis establerts al
començar l'obra no es fa
l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de
realitzar una sèrie completa
d'assaigs
a
càrrec
del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre
totes les peces de les mostres
han de complir les condicions
especificades.
En
cas
d'incompliment, s'ha de repetir
l'assaig,
a
càrrec
del
contractista, sobre el doble
número de mostres del mateix
lot, acceptant-se aquest, quan
els resultats obtinguts sobre
totes
les
peces
resultin
satisfactoris.

DE

GUIX

DE

GUIX

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

B0CC0-21OQ,B0CC0-21OU.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de
la cara vista amb cartó.
Eventualment
amb
altres
plaques o làmines adherides a
la cara interior, o formen un
envà de dues cares vistes, amb
l'interior reblert amb una retícula
de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat
tipus A

- Plaques de guix laminat
tipus H (plaques amb capacitat
d'absorció d'aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat
tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat
tipus F (plaques amb la cohesió
de l'ànima millorada a altes
temperatures)
- Plaques de guix laminat
tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat
tipus D (plaques amb densitat
controlada)
- Plaques de guix laminat
tipus R (plaques amb resistència
millorada)
- Plaques de guix laminat
tipus I (plaques amb duresa
superficial millorada)
- Transformats de placa de guix
laminat amb aïllament tèrmic o
acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix
laminat
procedents
de
processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials
(placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord
amb el RD 1312/1986 o
disposar d'una certificació de
conformitat a normes segons
l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes
han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana,
sense defectes com ara cops,
bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada
com a càrrega de trencament a
flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit transversal: 160
N
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal:
400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit transversal: 210
N
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal: 550
N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit transversal: 250
N
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal: 650
N
- Altres gruixos (essent t el
gruix en mm)
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit transversal: 16,8
x t (N)
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal: 43 x
t (N)
- Plaques tipus R o combinades
amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:

- Càrrega de trencament a
flexió en sentit transversal: 300
N
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal: 725
N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit transversal: 360
N
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal: 870
N
- Altres gruixos (essent t el
gruix en mm)
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit transversal: 24 x
t (N)
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal: 58 x
t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit transversal: 125
N
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal: 180
N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit transversal: 165
N
- Càrrega de trencament a
flexió en sentit longitudinal: 235
N
Les característiques següents
han de complir amb els valors
declarats
pel
fabricant,
assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per
a plaques destinades a rigiditzar
estructures de fusta per a murs
exteriors i estructures de fusta
per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant
(UNE-EN 520)
Característiques essencials per
a
plaques
en
situacions
d'exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o
UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per
a plaques per a control de la
difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques
excepte les tipus E (UNE-EN
12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25
segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN
520)
Resistència tèrmica (UNE-EN
520)
Altres
característiques
essencials que depenen de les
condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F,
I, R, o combinades: + 0 mm; 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; 6 mm
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- Plaques tipus A, H, D, E, F,
I, R, o combinades: + 0 mm; 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F,
I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm:
± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18
mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm;
tolerància en mm arrodonida a
0,1 mm)
- Rectitud d'arestes:
< 2,5
mm/m
d'amplària
(segons
procediment de la norma UNEEN 520)
- Cantells i perfils finals (només
per al cantell afinat i el cantell
semirodó afinat)
- Fondària de l'afinat del
cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l'afinat del
cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de
les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d'absorció d'aigua
superficial: =< 180 g/m2
- Capacitat d'absorció d'aigua
total:
- Plaques tipus H1: =<
5%
- Plaques tipus H2: =<
10%
- Plaques tipus H3: =<
25%
TRANSFORMATS DE PLACA
DE GUIX LAMINAT AMB
AÏLLAMENT
TÈRMICACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament
han de complir les respectives
normes:
- Placa de guix laminat: Ha de
complir la norma EN 520
Aïllament
d'escuma
de
poliestirè expandit (EPS): Ha
de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït
(XPS): Ha de complir la norma
EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid
(poliisocianat,
poliisocianurat)
(PUR i PIR): Ha de complir la
norma EN 13165
Aïllament
d'escumes
fenòliques (PF): Ha de complir
la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha
de complir la norma EN 13162
Les característiques següents
han de complir amb els valors
declarats
pel
fabricant,
assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament
en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament
en sentit longitudinal: 400 N
Resistència
tèrmica
del
transformat:
La
resistència
tèrmica
s'obtindrà
sumant
les
resistències tèrmiques de tots
els components i s'expressarà
amb m2 ꞏ K / W
Reacció al foc: Ha de complir
UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de
complir UNE-EN 13950
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Altres
característiques
essencials que depenen de les
condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a
+ 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a
+ 8 mm
Planor (del transformat): =< 5
mm
Adherència/cohesió del material
aïllant:
- Transformats de classe 1: >
0,017 MPa
- Transformats de classe 2: >
0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3
mm
TRANSFORMATS DE PLACA
DE
GUIX
LAMINAT
PROCEDENTS
DE
PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents
han de complir amb els valors
declarats
pel
fabricant,
assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNEEN 520)
- Estabilitat dels elements per a
sostres (UNE-EN 14190): Ha
de complir
- Resistència a l'esforç tallant
(UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN
14190)
- Resistència al foc (UNE-EN
14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua
(UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN
14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC
6133-1)
- Quant l'ús del transformat
sigui protecció davant rajos X
mitjançant
incorporació
de
làmina de plom ha de declararse el gruix en mm d'aquesta
làmina.
Altres
característiques
essencials que depenen de les
condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNEEN ISO 140-6, UNE-EN ISO
140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri
(UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN
ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN
ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les
toleràncies
i
quan
sigui
necessari el tipus de vora.
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE
Subministrament:
amb les vores

DE
I

Aparellades,
precintades,

embalades
en
paquets
paletitzats.
Emmagatzematge: En posició
horitzontal, elevats del terra
sobre travessers separats no
més de 40 cm i en llocs
protegits de cops i de la
intempèrie.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

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
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de
yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de
ensayo.
UNE-EN
520:2005
ERRATUM:2006 Placas de yeso
laminado.
Definiciones,
especificaciones y métodos de
ensayo.
5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

DE

CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a
disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que
acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc de
Prestacio
o
Caracteristica:
Altres,
- Productes per a qualsevol ús
excepte els usos subjectes a
reglamentacions sobre reacció
al foc i l'ús de rigidització
d'estructures de fusta per a
murs amb càrrega de vent o per
a estructures de fusta per a
sostres,
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc de
Prestacio
o
Caracteristica:
Reacció al foc. Productes que
compleixen la Decisió de la
Comissió
2003/43/CE
modificada,
- Productes per a rigidització
d'estructures de fusta per a
murs amb càrrega de vent o per
a estructures de fusta per a
sostres
de
Prestacio
o
Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc de
Prestacio
o
Caracteristica:
Reacció al foc. Productes que

compleixen la Decisió de la
Comissió
2003/43/CE
modificada,
- Productes per a usos no
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de
Prestacions
- Productes per a rigidització
d'estructures de fusta per a
murs amb càrrega de vent o per
a estructures de fusta per a
sostres
de
Prestacio
o
Caracteristica: Resistència a
l'esforç tallant,
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc de
Prestacio
o
Caracteristica:
Reacció al foc,
- Productes per a rigidització
d'estructures de fusta per a
murs amb càrrega de vent o per
a estructures de fusta per a
sostres
de
Prestacio
o
Caracteristica: Resistència a
tallant:
- Sistema 3: Declaració de
Prestacions
Han de portar el marcatge CE
de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge
CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Nom, logotip o adreça
declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any
de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea
corresponent:
- Per a les plaques de guix
laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de
plaques de guix laminat:
la
norma EN 13950
- Descripció del producte: nom
genèric, material, dimensions i
ús previst
Informació
sobre
les
característiques
essencials
pertinents indicades a la taula
ZA.1 de la norma UNE-EN 520
o UNE-EN 13950 o UNE-EN
14190 per a les plaques de guix
laminat o per als transformats
de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han
de designar-se de la següent
manera:
- L'expressió: "Placa de yeso
laminada"
- La lletra o combinació de
lletres que designa el tipus de
placa
- Referència a la norma europea
EN 520
- Les dimensions de la placa en
mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les
plaques
han
d'anar
marcades de manera clara e
indeleble, ja sigui sobre la
pròpia placa, a l'etiqueta que
l'acompanya, a l'embalatge o bé
a la documentació comercial
que acompanya l'enviament,
amb la següent informació com
a mínim:
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- Nom, marca comercial o
d'altres mitjans d'identificació del
fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació
de la placa
segons el sistema de designació
definit en la norma
- El símbol normalitzat del
marcatge CE
Els transformats de plaques de
guix laminat han de designar-se
de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de
placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea
EN 13950
- Les dimensions de la placa en
mm (amplària x llargària x gruix)
i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix
laminat, tipus de vora i gruix
nominal de la placa en mm
d'acord amb EN-520
Els transformats de plaques de
guix laminat procedents de
procesos secundaris han de
designar-se de la següent
manera:
- Expressió que identifiqui el
producte
- Referència a la norma europea
EN 14190
- Les dimensions de la placa en
mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més
destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la
seva recepció, en referència a
l'aspecte
i
característiques
geomètriques.
El control de recepció de
material verificarà que les
característiques dels materials
són coincidents amb l'establert
en la DT. Aquest control ha de
complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control
de
documentació:
documents d'origen (full de
subministrament i etiquetat),
certificat
de
garantia
del
fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els
documents de conformitat o
autoritzacions
administratives
exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de
qualitat i avaluacions d'idoneïtat:
En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat,
ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant
assaigs: Si el material disposa
d'una
marca
legalment
reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es
podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les
característiques del material
garantides per la marca; i la DF
solꞏlicitarà en aquest cas, els
resultats
dels
assaigs
corresponents
al
subministrament
rebut.
En
qualsevol cas, la DF podrà
solꞏlicitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
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- Abans de començar l'obra, si
varia el subministrament, i per
cada 1000 m2 de plaques que
arribin a l'obra es demanaran al
contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el
compliment
del
plec
de
condicions tècniques, incloent
els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
Resistència
tèrmica
(plaques sense fibra de vidre ni
làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques
amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua
(plaques amb làmina d'alumini)
Característiques
geomètriques
En cas de no presentar aquests
resultats, o que la DF tingui
dubtes
de
la
seva
representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL
EN APLACATS:
- Control de característiques
geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre
les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE
MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar
segons les instruccions de la
DF.
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al
començar l'obra no es fa
l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de
realitzar una sèrie completa
d'assaigs
a
càrrec
del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre
totes les peces de les mostres
han de complir les condicions
especificades.
En
cas
d'incompliment, s'ha de repetir
l'assaig,
a
càrrec
del
contractista, sobre el doble
número de mostres del mateix
lot, acceptant-se aquest, quan
els resultats obtinguts sobre
totes
les
peces
resultin
satisfactoris.
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
APLACATS:
Si en els terminis establerts al
començar l'obra no es fa
l'entrega dels certificats de
qualitat
del
fabricant,
es
realitzarà una sèrie completa
d'assaigs sobre el material rebut
a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels
assaigs sobre totes les peces

de les mostres han de complir
les condicions especificades.
En cas d'incompliment en un
assaig, es repetirà, a càrrec del
contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix
lot, acceptant-ne aquest, quan
els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions
exigides.

Ha d'estar xapat amb fullola de
la fusta corresponent a totes les
cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts
desencolats o bufats.
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

Subministrament: de manera
que garanteixi la protecció dels
taulers i amb la indicació dels
tipus subministrats.
__________________________ Emmagatzematge: De manera
__________________________ que no es deformin i en llocs
________________________
secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra. S'ha
d'evitar un emmagatzematge
prolongat a l'obra.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
B0C - PLAQUES, PLANXES I Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a
TAULERS
l'obra
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0CU - TAULERS DE FUSTA
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

B0CUU200.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS

I
DELS

Taulers derivats de la fusta.
S'han considerat els elements
següents:
Tauler de fibres de fusta
aglomerades amb resines
sintètiques, amb diferents
acabats i propietats davant
la humitat o el foc
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
Les cares han de ser planes,
escairades i han de tenir les
arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats
mitjançant tall de serra, a
escaire.
No ha de tenir defectes
superficials.
El fabricant ha de garantir que
les característiques dels taulers
compleixen
amb
les
especificacions del projecte, de
la pròpia documentació tècnica
del fabricant, i de la normativa
tècnica que regula el producte.
Toleràncies:
El fabricant garantirà que
per a cada tipus de tauler
es
compleixen
les
toleràncies
dimensionals,
de
forma,
contingut
d'humitat, contingut
en
formaldehid indicat a les
taules 1, 2 i 3 de la UNEEN 622-1
TAULER AMB ACABAT XAPAT:

4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 316:2009 Tableros de
fibras. Definición, clasificación y
símbolos.
UNE-EN 622-1:2004 Tableros
de fibras. Especificaciones.
Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 622-3:2005 Tableros
de fibras. Especificaciones.
Parte 3: Especificaciones para
los tableros de fibras semiduros.
UNE-EN 622-5:2010 Tableros
de fibras. Especificaciones.
Parte 5: Requisitos de los
tableros de fibras fabricados por
proceso seco (MDF).
UNE-EN 13986:2006 Tableros
derivados de la madera para
utilización en la construcción.
Características, evaluación de la
conformidad y marcado.
5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

DE

CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ
EN
EL
TAULER D'AGLOMERAT DE
FUSTA:
Si el material ha de ser
component de la part cega del
tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de
declarar, com a mínim, els
valors
per
les
propietats
higrotèrmiques
següents,
d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HE 1:
-

Conductivitat
(W/mK)

-

Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua
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-

Mòdul
d'elasticitat:
UNE-EN 319

-

Resistència a la flexió:
UNE-EN 310

-

Humitat del
UNE-EN 322

-

Inflament:
317

-

Resistència a la tracció
perpendicular a les
cares: UNE-EN 319

-

Resistència
a
l'arrencada de cargols:
UNE-EN 319

-

Si en els terminis
establerts al començar
l'obra no es fa l'entrega
dels
certificats
de
qualitat del fabricant,
es farà una sèrie
completa d'assaigs a
les plaques ecopinades
a
càrrec
del
contractista.

-

Es repetirà l'assaig que
no
compleixi
les
especificacions sobre
un total de 5 mostres
del mateix lot.

-

Només s'acceptarà el
lot, quan els resultats
obtinguts sobre les 5
mostres
resultin
satisfactoris.

OPERACIONS DE CONTROL:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Inspecció visual del material a la
seva recepció, en referència a
l'aspecte
i
característiques
geomètriques.
El control de recepció de
material verificarà que les
característiques dels materials
són coincidents amb l'establert
en la DT. Aquest control ha de
complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control
de
documentació:
documents d'origen (full de
subministrament i etiquetat),
certificat
de
garantia
del
fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els
documents de conformitat o
autoritzacions
administratives
exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de
qualitat i avaluacions d'idoneïtat:
En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat,
ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
-

-

tauler:

UNE-EN

En cas de no presentar aquests
resultats, o que la DF tingui
dubtes
de
la
seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del
contractista.
-

Es comprovaran, sobre 10
mostres rebudes en cada
subministrament,
les
característiques
geomètriques següents:
-

Gruix

Control
de
recepció
Longitud
mitjançant assaigs: En cas
que disposi de la Marca
Amplària
AENOR, o altre legalment
reconeguda a un país de la
Rectitud d'arestes
CEE, es podrà prescindir
dels assaigs de control de
Planor
recepció. La DF solꞏlicitarà
en aquest cas, els resultats
Angles
dels assaigs corresponents
al subministrament rebut,
segons
control
de
producció establert en la
marca de qualitat de CRITERIS DE PRESA
MOSTRES:
producte.
Abans de començar l'obra,
cada vegada que canviï el
subministrador, i per cada
1000 m2 d'un mateix tipus
de fusta que arribi a l'obra,
es
demanaran
al
contractista els certificats
del
fabricant
que
garanteixin el compliment
del plec de condicions
tècniques,
incloent
els
resultats
dels
assaigs
següents, realitzats per un
laboratori acreditat:
-

Pes específic:
EN 323

UNE-

DE

S'han de seguir les instruccions
de la DF i els criteris de les
normes
de
procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
-

Control estructural i físic:
-

No s'autoritzarà la
colꞏlocació de plaques
que
no
vagin
acompanyades
del
certificat del fabricant.

Control geomètric:
-

Es repetirà l'assaig que
no
compleixi
les
especificacions sobre
un total de 10 plaques
del mateix lot.

-

Només s'acceptarà el
lot, quan els resultats
obtinguts sobre les 10
plaques
resultin
satisfactoris.

el protegeixi d'un o diversos
riscos que puguin amenaçar la
seva seguretat o la seva salut,
així com qualsevol complement
o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus
següents:
Proteccions del cap
Proteccions per a l'aparell
ocular i la cara
Proteccions per a l'aparell
auditiu
Proteccions per a l'aparell
respirarori
Proteccions
de
les
extremitats superiors
Proteccions
de
les
extremitats inferiors
Proteccions del cos
Protecció del tronc
Protecció per treball a la
intempèrie
Roba
i
peces
de
senyalització
Protecció personal contra
contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
La roba de treball corrent i
els uniformes que no
estiguin
específicament
destinats a protegir la salut
o la integritat física del
treballador
Es equips dels serveis de
socors i salvament
Els EPI dels militars, dels
policies i de les persones
dels
serveis
de
manteniment de l'ordre
Els EPI dels mitjans de
transport per carretera
El material d'esport
El material d'autodefensa o
de dissuasió
Els aparells portàtils per a
la detecció i senyalització
dels riscos i dels factors de
molèstia

__________________________
__________________________
________________________
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
Es tracta d'uns equips que
actuen a mode de coberta o
pantalla portàtil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a
reduir
les
conseqüències
derivades del contacte de la
zona del cos protegida, amb
B1 - MATERIALS PER A
una energia fora de control,
PROTECCIONS
d'intensitat inferior a la previsible
INDIVIDUALS,
resistència física de l'EPI.
COLꞏLECTIVES,
La seva eficàcia resta limitada a
IMPLANTACIÓ
I
la seva capacitat de resistència
ASISTÈNCIES
a la força fora de control que
TÈCNIQUES
incideixi amb la part del cos
protegida per l'usuari, a la seva
B14 - MATERIALS PER A
correcta
utilització
i
PROTECCIONS
manteniment, així com a la
INDIVIDUALS
formació
i
voluntat
del
beneficiari
per
al
seu
emprament en les condicions
0.ELEMENTS
QUE
previstes pel fabricant. La seva
CONTEMPLA EL PLEC
utilització haurà de quedar
restringida a l'absència de
B1411111,B1441201.
garanties
preventives
adequades, per inexistència de
1.DEFINICIÓ
I
MAUP, o en el seu defecte SPC
CARACTERÍSTIQUES
DELS
d'eficàcia equivalent.
ELEMENTS
Els EPI hauran de proporcionar
una protecció eficaç davant els
Equip destinat a ser dut o
riscos que motiven el seu ús,
subjectat pel treballador perquè
sense suposar por si mateixos o
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PER
A
ocasionar riscos addicionals ni PROTECCIONS
L'APARELL OCULAR I LA
molèsties innecessàries.
CARA:
La protecció de l'aparell ocular
PROTECCIONS DEL CAP:
mitjançant
la
Els cascos de seguretat podran s'efectuarà
ser amb ala completa al seu utilització d'ulleres, pantalles
voltant, protegint en part les transparents o viseres.
orelles i el coll, o bé amb visera Les ulleres protectores reuniran
damunt el front únicament, i en les característiques mínimes
els dos casos hauran de complir següents:
Les armadures metàlꞏliques
els següents requisits:
o de material plàstic seran
Compren la defensa del crani,
lleugeres, indeformables a
cara, coll i completarà el seu ús,
l'escalfor, incombustibles,
la protecció específica d'ulls i
còmodes i de disseny
oïdes.
anatòmic sense perjudici de
Estaran
formats
per
la
seva
resistència
i
l'envolvent exterior del casc
eficàcia.
pròpiament dit, i d'arnès o
Quan es treballi amb
atallatge d'adaptació al cap, vapors, gasos o pols molt
el qual constitueix la seva
fina,
hauran
de
ser
part en contacte i va proveït
completament tancades i
d'una barballera ajustable
ajustades a la cara, amb
a la mida. Aquest atallatge,
visor
amb
tractament
serà
regulable
a
les
antientelat; en els casos
diferents mides dels caps,
d'ambients agressius de
la fixació al casc haurà de
pols grossa i líquids, seran
ser sòlida, deixant una llum
com els anteriors, però
lliure de 2 a 4 cm entre ell
portaran incorporats botons
mateix i la paret interior del
de ventilació indirecta o
casc, a fi d'amortir els
tamís antiestàtic; en els
impactes. A l'interior del
dames casos seran de
frontis de l'atallatge, s'haurà
muntura de tipus normal i
de disposar d'un dessuador
amb proteccions laterals
de 'cuirson' o material
que podran ser perforades
astringent similar. Les parts
per a una millor ventilació.
en contacte amb el cap
Quan no existeixi perill
hauran
de
ser d'impactes per partícules
reemplaçables fàcilment.
dures, es podran fer servir
Han de ser fabricats amb
ulleres de protecció tipus
material
resistent
a
'panoràmiques'
amb
l'impacte mecànic, sense
armadura de vinil flexible i
perjudici de la lleugeresa,
amb
el
visor
de
no sobrepassant en cap
policarbonat
o
acetat
cas els 0,450 kg de pes
transparent.
Es protegirà al treballador
Hauran de ser de fàcil
davant les descàrregues neteja i reduiran al mínim el
elèctriques i les radiacions
camp visual.
calorífiques i hauran de ser
En ambients de pols fi, amb
incombustibles
o
de ambient xafogós o humit, el
combustió lenta; s'hauran
visor haurà de ser de
de
protegir
de
les
reixeta metàlꞏlica (tipus
radiacions calorífiques i
picapedrer) per impedir
descàrregues
elèctriques
l'entelament.
fins als 17.000 voltis sense
Els mitjans de protecció de la
perforar-se
S'hauran
de
substituir cara podran ser de diversos
aquells cascos que hagin tipus:
Pantalla abatible amb arnès
patit impactes violents, propi
encara que no se'ls hi
Pantalla
abatible
apreciï exteriorment cap subjectada al casc de
deteriorament.
Es
protecció
considerarà un envelliment
Pantalles amb protecció de
del material en el termini cap, fixes o abatibles
d'uns
quatre
anys,
Pantalles sostingudes amb
transcorreguts els quals la mà
des de la data de fabricació
(injectada en relleu a Les pantalles contra la projecció
l'interior) s'hauran de donar de cossos físics hauran de ser
de baixa, encara que no de material orgànic, transparent,
d'estries,
ratlles
o
estiguin fets servir i es lliures
deformacions. Podran ser de
trobin emmagatzemats
metàlꞏlica
prima
o
Han de ser d'ús personal, xarxa
podent-se
acceptar
en proveïdes d'un visor amb vidre
construcció l'ús per altres inestellable.
usuaris posteriors, previ el Als treballs elèctrics realitzats en
seu
rentat
sèptic
i proximitats de zones de tensió,
substitució íntegra dels l'aparell de la pantalla haurà
atallatges
interiors
per d'estar construït amb material
absolutament aïllant i el visor
altres, totalment nous
lleugerament
enfosquit,
en
previsió
de
ceguesa
per

encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
Les utilitzades en previsió
d'escalfor, hauran de ser de
'Kevlar' o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits
asbèstics
estan
totalment
prohibits),
amb
un
visor
corresponent, equipat amb vidre
resistent a la temperatura que
haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé
siguin de mà, com d'altre tipus
hauran de ser fabricades
preferentment amb polièster
reforçat amb fibra de vidre o en
defecte amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a
soldadura elèctrica no hauran
de tenir cap part metàlꞏlica a
l'exterior, a fi d'evitar els
contactes accidentals amb la
pinça de soldar.
Vidres de protecció:
Els lents per ulleres de
protecció, tant els de vidre
(mineral) com els de plàstic
transparent
(orgànic)
hauran de ser òpticament
neutres,
lliures
de
bombolles,
taques,
ondulacions
i
altres
defectes, i les incolores
hauran de transmetre no
menys del 89% de les
radiacions incidents.
En el sector de la
construcció, per a la seva
resistència impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus
de visor més polivalent i
eficaç, acostuma a ser el de
reixeta metàlꞏlica d'acer,
tipus sedàs, tradicional de
les ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L'
APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció
auditiva, seran sempre d'ús
individual.
PROTECCIONS PER A L'
APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell
respiratori
compliran
les
següents característiques:
Seran de tipus i utilització
apropiat al risc.
S'adaptaran completament
al contorn facial de l'usuari,
per evitar filtracions.
Determinaran les mínimes
molèsties a l'usuari.
Les parts amb contacte
amb la pell hauran de ser
de goma especialment
tractada o de neoprè per
evitar
la
irritació
de
l'epidermis.
En l'ús de mascaretes
facials dotades de visors
panoràmics, per als usuaris
que necessitin l'ús d'ulleres
amb vidres correctors, es
disposarà al seu interior el
dispositiu
portavidres,
subministrats a l'efecte pel
fabricant
de
l'equip
respiratori, i els oculars
correctors específics per
l'usuari.

PROTECCIONS
DE
LES
EXTREMITATS SUPERIORS:
La
protecció
de
mans,
avantbraç, i braç es farà
mitjançant guants, mànegues,
mitjons i maniguets seleccionats
per prevenir els riscos existents i
per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció
seran de goma o cautxú, clorur
de polivinil, cuir adobat al crom,
teixit termoaïllant, punt, lona,
pell
flor,
serratge,
malla
metàlꞏlica,
làtex
rugós
antitallada, etc., segons les
característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb
electricitat s'hauran de fer servir
guants de cautxú, neoprè o
matèries plàstiques que portin
marcat en forma indeleble el
voltatge màxim per al qual han
estat fabricats.
Com
a
complement,
si
procedeix, es faran servir
cremes protectores i guants
tipus cirurgià.
PROTECCIONS
DE
LES
EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents
mecànics
als
peus,
serà
obligatori l'ús de botes de
seguretat
amb
reforços
metàlꞏlics a la puntera, que
estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de
líquids corrosius, o davant riscos
químics, es farà ús de calçat de
sola de cautxú, neoprè o
poliuretà, cuir especialment
tractat i s'haurà de substituir el
cosit per la vulcanització a la
unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la
humitat, s'efectuarà amb botes
altes de PVC, que hauran de
tenir la puntera metàlꞏlica de
protecció mecànica per a la
realització
de
treballs
en
moviments de terres i realització
d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les
espurnes resultin perilloses, en
no tenir elements de ferro o
acer, la tanca serà per poder
desfer-se'n ràpid per tal d'obrirla ràpidament davant l'eventual
introducció
de
partícules
incandescents.
La protecció de les extremitats
inferiors es completarà, quan
sigui necessari, amb l'ús de
cobriment de peus i polaines de
cuir adobat, cautxú o teixit
ignífug.
Els
turmells
i
llengüeta
disposaran de coixinets de
protecció, el calçat de seguretat
serà de materials transpirables i
disposaran
de
plantilles
anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les
següents característiques:
Seran de cinta teixida en
poliamida
de
primera
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qualitat o fibra sintètica
d'alta tenacitat apropiada,
sense reblons i amb
costures cosides.
Tindran una amplada entre
10 i 20 cm, una espessor
no inferior a 4mm, i llargària
el més reduïda possible.
Es revisaran sempre abans
del seu ús, i es llençaran
quan
tinguin
talls,
esquerdes o filaments que
comprometin
la
seva
resistència, calculada per al
cos humà en caiguda lliure
des d'una alçada de 5 m o
quan la data de fabricació
sigui superior als 4 anys.
Aniran previstos d'anelles
per on passaran la corda
salvacaigudes,
que
no
podran
anar
subjectes
mitjançant reblons.
La corda salvacaigudes
serà de poliamida d'alta
tenacitat, amb un diàmetre
de 12 mm. La
sirga
d'amarrador també serà
de poliamida, però de 16
mm de diàmetre.

PROTECCIÓ PER TREBALL A
LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral
per al cos davant de les
inclemències meteorològiques
compliran
les
següents
característiques:
Que no obstaculitzin la
llibertat de moviments.
Que tinguin poder de
retenció/evacuació
del
calor.
Que
la
capacitat
de
transport de la suor sigui
adequada.
Facilitat d'aireació.
Les
peces
impermeables
disposaran
d'esclavines
i
registres de ventilació per a
permetre l'evaporació de la
suor.
ROBA
I
PECES
DE
SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a
la seguretat-senyalització de
l'usuari compliran les següents
característiques:
Que no obstaculitzin la
llibertat de moviments.
Que tinguin poder de
retenció/evacuació
del
calor.
Que
la
capacitat
de
transport de la suor sigui
adequada.
Facilitat d'aireació.
Que siguin visibles a temps
pel destinatari.
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser
seleccionats
amb
el
coneixement de les condicions i
tasques
relacionades
amb
l'usuari, tenint en compte les
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tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari
hauran de comprovar que l'EPI
ha estat dissenyat i fabricat de
la forma següent:
La peça de protecció
disposa d'un disseny i
dimensions que per la seva
estètica, no creí sensació
de ridícul a l'usuari. Els
materials i components de
l'EPI no hauran d'afectar
adversament al beneficiari
de la seva utilització.
Haurà d'oferir a l'usuari el
major grau de comoditat
possible que estigui en
consonància
amb
la
protecció adequada.
Les parts de l'EPI que
entrin en contacte amb
l'usuari
hauran
d'estar
lliures
de
rugositats,
cantells agut i ressalts que
puguin produir irritacions o
ferides.
El seu disseny haurà de
facilitar la seva correcta
colꞏlocació sobre l'usuari i
haurà de garantir que
restarà en el seu lloc durant
el
temps
d'emprament
previsible, tenint en compte
els factors ambientals, junt
amb els moviments i
postures que l'usuari pugui
adoptar durant el treball. A
aquest fi, hauran de
proveir-se
dels
mitjans
apropiats, tal com sistemes
d'ajustament o gamma de
talles adequades, perquè
permetin que l'EPI s'adapti
a la morfologia de l'usuari.
L'EPI haurà de ser tant
lleuger com sigui possible,
sense perjudici de la
resistència i l'eficàcia del
seu disseny.
Quan sigui possible, l'EPI
tindrà una baixa resistència
al vapor d'aigua.
La designació de la talla de
cada peça de treball
comprendrà al menys 2
dimensions de control, en
centímetres: 1) La altura i el
contorn de pit o bust, ó 2)
L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI,
l'emprador haurà de dur a terme
les següents actuacions prèvies:
Analitzar i avaluar els riscos
existents que no puguin
evitar-se
o
eliminar-se
suficientment per altres
mitjans. Per a l'inventari
dels riscos se seguirà
l'esquema de l'Annex II del
RD 773/1997, de 30 de
maig.
Definir les característiques
que hauran de reunir els
EPI per a garantir la seva
funció, tenint en compte la
naturalesa i magnitud dels
riscos que els hauran de
protegir, així com els
factors addicionals de risc
que puguin constituir els
propis EPI o la seva

utilització. Per a l'avaluació
d'EPI se seguiran les
indicacions de l'Annex IV
del RD 773/1997, de 30 de
maig.
Comparar
les
característiques dels EPI
existents en el mercat amb
les definides a l'apartat
anterior.
Per a la normalització interna
d'empresa dels EPI atenent a
les
conclusions
de
les
actuacions prèvies d'avaluació
de
riscos,
definició
de
característiques requerides i les
existents
en
el
mercat,
l'emprador haurà de comprovar
que
compleixi
amb
les
condicions i requisits establerts
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30
de maig, en funció de les
modificacions significatives que
l'evolució de la tècnica determini
en els riscos, en les mesures
tècniques i organitzatives, en els
SPC i en les prestacions
funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap
seran seleccionats en funció de
les següents activitats:
Obres de construcció, i
especialment, activitats a
sota o a prop de bastides i
llocs de treball situats en
altura, obres d'encofrat i
desencofrat, muntatge i
instalꞏlació de bastides i
demolició.
Treballs en ponts metàlꞏlics,
edificis
i
estructures
metàlꞏliques de gran altura,
pals,
torres,
obres
i
muntatges metàlꞏlics, de
caldereria i conduccions
tubulars.
Obres en foses, rases,
pous i galeries.
Moviments de terra i obres
en roca.
Treballs en explotacions de
fons,
en
canteres,
explotacions a cel obert i
desplaçaments de runes.
Utilització
de
pistoles
fixaclaus.
Treballs amb explosius.
Activitats en ascensors,
mecanismes
elevadors,
grues i mitjans de transport.
Manteniment
d'obres
i
instalꞏlacions industrials.
PROTECCIONS
PER
A
L'APARELL OCULAR I LA
CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
Els mitjans de protecció
ocular seran seleccionats
en funció de les activitats
amb riscos de:
Topades o impactes amb
partícules o cossos sòlids.
Acció de pols i fums.
Projecció o esquitxada de
líquids
freds,
calents,
càustics o materials fosos.
Substàncies perilloses per
la
seva
intensitat
o
naturalesa.

-

Radiacions perilloses per la
seva intensitat o naturalesa.
Enlluernament
Protecció de la cara:
Els mitjans de protecció
facial seran seleccionats en
funció de les següents
activitats:
Treballs
de
soldadura,
esmerilat, polit i/o tall.
Treballs de perforació i
burinat.
Talla i tractament de
pedres.
Manipulació de pistoles
fixaclaus d'impacte.
Utilització de maquinària
que generen encenalls
curts.
Recollida i fragmentació de
vidre, ceràmica.
Treball amb raig projector
d'abrasius granulars.
Manipulació o utilització de
productes àcids i alcalins,
desinfectants i detergents
corrosius.
Manipulació o utilització de
dispositius amb raig líquid.
Activitats en un entorn de
calor radiant.
Treballs que desprenen
radiacions.
Treballs elèctrics en tensió,
en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L'
APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva
seran seleccionats en funció de
les següents activitats:
Treballs amb utilització de
dispositius d'aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs
d'arrancada
i
abrasió
en
recintes
angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L'
APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de
l'aparell
respiratori
seran
seleccionats en funció dels
següents riscos:
Pols, fums i boires.
Vapors
metàlꞏlics
i
orgànics.
Gasos tòxics industrials.
Monòxid de carboni.
Baixa concentració d'oxigen
respirable.
PROTECCIONS
DE
LES
EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les
extremitats superiors, mitjançant
la utilització de guants, aquests
seran seleccionats en funció de
les següents activitats:
Treballs de soldadura.
Manipulació d'objectes amb
arestes tallants.
Manipulació o utilització de
productes àcids i alcalins.
Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS
DE
LES
EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en
els
casos
que
s'indiquin
seguidament, es dotarà al
treballador
de
calçat
de
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seguretat, adaptat als riscos a
prevenir en funció de l'activitat:
Calçat de protecció i de
seguretat:
Treballs d'obra grossa,
enginyeria civil i construcció
de carreteres
Treballs en bastides
Obres de demolició d'obra
grossa
Obres de construcció de
formigó
i
d'elements
prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat
Activitats en obres de
construcció
o
àrees
d'emmagatzematge
Obres d'ensostrat
Treballs
d'estructura
metàlꞏlica
Treballs de muntatge i
instalꞏlacions metàlꞏlics
Treballs
en
canteres,
explotacions a cel obert i
desplaçament de runes
Treballs de transformació
de materials lítics
Manipulació i tractament de
vidre
Revestiment de materials
termoaïllants
Prefabricats per a la
construcció
Sabates de seguretat amb taló o
sola
correguda
i
sola
antiperforant:
Obres d'ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de
seguretat amb sola termoaïllant:
Activitats sobre i amb
masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de
calçat per poder desfer-se'n
ràpid en cas de penetració de
masses en fusió:
Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els
mitjans
de
protecció
personal anticaigudes d'alçada,
seran seleccionats en funció de
les següents activitats:
Treballs en bastides.
Muntatge
de
peces
prefabricades.
Treballs en pals i torres.
Treballs en cabines de
grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del
tronc seran seleccionats en
funció dels riscos derivats de les
activitats:
Peces i equips de protecció:
Manipulació o utilització de
productes àcids i alcalins,
desinfectants i detergents
corrosius.
Treballs
amb
masses
ardents o permanència a
prop d'aquestes i en
ambient calent.
Manipulació de vidre pla.
Treballs de rajat de sorra.
Treballs
en
cambres
frigorífiques.
Roba
de
protecció
antiinflamable:
Treballs de soldadura en
locals exigus.
Davantals antiperforants:

-
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Manipulació de ferramentes
de talls manuals, quan la
fulla hagi d'orientar-se cap
el cos.
Davantals de cuiro i altres
materials resistents a partícules
i guspires incandescents:
Treballs de soldadura.
Treballs de forja.
Treballs
de
fosa
i
emmotllament.

ELEMENTS
4.NORMATIVA
DE 0.CONTEMPLA EL PLEC
COMPLIMENT OBLIGATORI

QUE

Ley
31/1995,
de
8
de B6B11211,B6B12211,B6BZ1A1
noviembre, de prevención de 0.
riesgos laborales.
1.DEFINICIÓ
I
CARACTERÍSTIQUES
DELS
Real Decreto 773/1997, de 30 ELEMENTS
de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud Perfil
de
planxa
d'acer
relativas a la utilización por los galvanitzat en calent per un
PROTECCIÓ
PERSONAL trabajadores de equipos de procés d'immersió contínua per
a suport de tancaments de
CONTRA
CONTACTES
protección individual.
cartó-guix.
ELÈCTRICS:
Els
mitjans
de
protecció
personal a les immediacions de Real Decreto 1407/1992, de 20 CARACTERÍSTIQUES
zones en tensió elèctrica, seran de noviembre, por el que se GENERALS:
seleccionats en funció de les regulan las condiciones para la Els perfils han de satisfer les
següents activitats:
comercialización
y
libre característiques geomètriques i
dimensionals que els siguin
Treballs
de
muntatge
circulación intracomunitaria de
pròpies.
elèctric
Treballs de manteniment los equipos de protección Ha de tenir la superfície llisa i
individual.
uniforme.
elèctric
No ha de tenir cops, porus ni
Treballs
d'explotació
i
transport elèctric
Real Decreto 159/1995, de 3 de d'altres deformacions o defectes
febrero, por el que se modifica superficials.
SUBMINISTRAMENT
I el real decreto 1407/1992, de 20 El recobriment protector ha de
ser homogeni i continu en tota la
EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en de noviembre, por el que se seva superfície i no ha de tenir
regula
las
condiciones
para
la
esquerdes,
exfoliacions
ni
caixes, classificats per models o
y
libre despreniments. El recobriment
tipus homogenis, etiquetats amb comercialización
les següents dades:
circulación intracomunitaria de protector ha de ser conforme a
Nom, marca comercial o los equipos de protección alguna de les classes següents
(segons les normes EN 10326 o
altre mitjà d'identificació del individual.
EN 10327):
fabricant
o
el
seu
Recobriment protector de
representant autoritzat.
Resolución
de
29
de
abril
de
zinc: Z275, Z140, Z100
Designació del tipus de
1999,
de
la
Dirección
General
Recobriment protector de
producte, nom comercial o
zinc-alumini:
ZA130,
codi.
de Industria y Tecnología, por la
ZA095
Designació de la talla.
que se actualiza el anexo IV de
Recobriment
protector
Número de la norma EN la Resolución de 18 de marzo d'alumini-zinc:
AZ150,
específica.
de 1998, de la Dirección
AZ100
Etiqueta
de
compte:
General
de
Tecnología
y
El fabricant ha d'estabir el gruix
Instruccions de rentat o
nominal, la llargària nominal i
neteja segons Norma ISO Seguridad Industrial.
l'amplària nominal
3759.
Es seguiran les recomanacions Resolución de 28 de julio de Els perfils que constitueixen
d'emmagatzematge i atenció, 2000, de la Dirección General l'estructura de suport de les
plaques de guix laminat han de
fixats pel fabricant.
de Política Tecnológica, por la
designar-se de la següent
Es reemplaçaran els elements,
que
se
actualiza
el
anexo
IV
de
manera:
es netejaran, desinfectaran i es
la
Resolución
de
29
de
abril
de
L'expressió
'perfilería
colꞏlocaran en el lloc assignat,
metálica'
seguint les instruccions del 1999, de la Dirección General
Referència a la norma EN
fabricant.
de Industria y Tecnología.
14195
S'emmagatzemaran
en
La descripció específica del
compartiments amplis i secs,
fabricant
amb temperatures compreses
La classe de recobriment
entre 15 i 25ºC.
de protecció
Els estocs i les entregues
La lletra prefix del perfil
estaran
documentades
i __________________________ seguida de les dimensions
custodiades, amb justificant de __________________________
nominals, en mm, en l'ordre
recepció i rebut, per un ________________________
següent:
responsable
delegat
per
Dimensions
de
la
l'emprador.
secció transversal
La vida útil dels EPI és limitada,
Gruix
podent ser deguda tant al seu
Llargària
desgast prematur per l'ús, com
Toleràncies:
a la seva caducitat, que vindrà
Llargària del perfil (L):
fixada pel termini de validesa
L =< 3 000 mm: ± 3
establert pel fabricant, a partir
mm
de la seva data de fabricació B6 - MATERIALS PER A
TANCAMENTS
I
3 000 < L =< 5 000
(generalment estampillada a
DIVISÒRIES
mm: ± 4 mm
l'EPI), amb independència que
L >= 5 000 mm: ± 5
hagi estat o no utilitzat.
B6B - MATERIALS PER A
mm
TANCAMENTS
I Amplària del perfil: ± 0,5
3.UNITAT
I
CRITERIS
DIVISÒRIES DE GUIX
mm
D'AMIDAMENT
LAMINAT
Amplària de l'ala:
Ala compresa entre
Unitat mesurada segons les
dos plecs: ± 0,5 mm
especificacions de la DT.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Decrets 1630/1992 de 29 Control de recepció mitjançant
de desembre i 1328/1995 assaigs: Si el material disposa
de 28 de juliol
d'una
marca
legalment
reconeguda a un país de la CEE
El subministrador ha de posar a (Marcatge CE, AENOR, etc.) es
disposició de la DF en el cas podrà prescindir dels assaigs de
que aquesta ho solꞏliciti, la control de recepció de les
documentació següent, que característiques del material
acredita el marcatge CE, garantides per la marca; i la DF
segons el sistema d'avaluació solꞏlicitarà en aquest cas, els
dels
assaigs
de conformitat aplicable, d'acord resultats
al
2.CONDICIONS
DE amb el que disposa l'apartat corresponents
subministrament
rebut.
En
SUBMINISTRAMENT
I 7.2.1 del CTE:
qualsevol cas, la DF podrà
EMMAGATZEMATGE
- Productes per a usos solꞏlicitar assaigs de control de
Subministrament:
Amb
els subjectes a reglamentacions recepció si ho creu convenient.
elements que calguin per tal
sobre reacció al foc de
d'assegurar la seva rectitud.
o
Caracteristica: Inspecció visual del material a la
Emmagatzematge: En posició Prestacio
horitzontal, sobre superfícies Reacció al foc. Productes que seva recepció, en referència a
i
característiques
planes, sense contacte amb el satisfan la Decisió de la l'aspecte
terra i protegits de la brutícia i Comissió 96/603/CE modificada, geomètriques.
d'impactes.
-

Ala compresa entre
plec i vora tallada: ±
1,0 mm
Angle format per l'ala i
l'anima: ± 2º
Rectitud del perfil: < L/400
(L=llargària nominal)
Torsió: relació h/W < 0,1
(W=amplària
nominal;
h=distància que es separa
d'una
superfície
plana
l'extrem no travat del perfil)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al
començar l'obra no es fa
l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de
realitzar una sèrie completa
d'assaigs
a
càrrec
del
Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre
totes les peces de les mostres
han de complir les condicions
especificades.
En
cas
d'incompliment, s'ha de repetir
l'assaig,
a
càrrec
del
contractista, sobre el doble
número de mostres del mateix
lot, acceptant-se aquest, quan
els resultats obtinguts sobre
les
peces
resultin
En el cas que es realitzi el totes
Productes
per
a
usos
no
3.UNITAT
I
CRITERIS
subjectes a reglamentacions control mitjançant assaigs, s'ha satisfactoris.
D'AMIDAMENT
de fer les comprovacions
sobre reacció al foc:
següents:
Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
- Sistema 4: Declaració de
Criteri d'amidament: quantitat Prestacions
Abans de començar l'obra,
necessària subministrada a
si varia el subministrament, __________________________
l'obra
i per cada tipus diferent que __________________________
- Productes per a usos
arribi
a
l'obra,
es ________________________
4.NORMATIVA
DE subjectes a reglamentacions
demanaran al contractista
COMPLIMENT OBLIGATORI
sobre reacció al foc de
els certificats del fabricant
Prestacio
o
Caracteristica:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería Reacció al foc:
que
garanteixin
el
metálica para su uso en
compliment del plec de
sistemas de placas de yeso
condicions
tècniques,
- Sistema 3: Declaració de
laminado.
Definiciones,
incloent els resultats dels
especificaciones y métodos de Prestacions
assaigs següents, realitzats
ensayo.
B7 - MATERIALS PER A
per un laboratori acreditat:
UNE-EN 14195:2005/AC:2006
IMPERMEABILITZACI
Perfilería metálica para su uso
ONS I AÏLLAMENTS
en sistemas de placas de yeso
Gruix del recobriment
laminado.
Definiciones, OPERACIONS DE CONTROL:
B7C - MATERIALS PER A
especificaciones y métodos de
AÏLLAMENTS
Adherència
del
ensayo.
El control de recepció de
TÈRMICS,
galvanitzat
material verificarà que les
AÏLLAMENTS
5.CONDICIONS
DE característiques dels materials
ACÚSTICS
I
CONTROL DE RECEPCIÓ
Rectitud
dels
perfils.
MATERIALS
són coincidents amb l'establert
FONOABSORBENTS
CONDICIONS DE MARCATGE en la DT. Aquest control ha de
Gruix de la planxa.
I
CONTROL
DE
LA complir l'especificat en l'apartat
B7C5 - PLAQUES DE SURO
7.2 del CTE.
DOCUMENTACIÓ:
AGLOMERAT
En cas de no presentar aquests
resultats,
o
que
la
DF
tingui
de
documentació:
Els perfils han d'anar marcats Control
dubtes
de
la
seva 0.ELEMENTS
QUE
de manera clara e indeleble, documents d'origen (full de
representativitat, es realitzaran CONTEMPLA EL PLEC
amb la següent informació com subministrament i etiquetat),
certificat
de
garantia
del aquests assaigs sobre el
a mínim:
B7C5140Z,B7C51400.
fabricant, en el seu cas, (signat material rebut, a càrrec del
contractista.
per
persona
física)
i
els
1.DEFINICIÓ
I
Referència a la norma
documents de conformitat o
CARACTERÍSTIQUES
DELS
europea EN 14195
ELEMENTS
autoritzacions
administratives
exigides, inclòs la documentació
Nom, marca comercial o
corresponent al marcatge CE CRITERIS DE PRESA DE Placa d'aglomerat expandit de
altres mitjans d'identificació
suro pur, constituït per granulat
quan sigui pertinent.
MOSTRES:
del fabricant
de suro de granulometria
adequada, expandit per un
Control mitjançant distintius de Els controls s'han de realitzar procés de cocció a una
Identificació de la perfileria
adequada
i
qualitat i avaluacions d'idoneïtat: segons les instruccions de la temperatura
segons el sistema de
aglomerat amb la seva mateixa
En el cas que el fabricant DF.
designació
esmentat
resina natural.
disposi de marques de qualitat,
anteriorment
CARACTERÍSTIQUES
ha d'aportar-ne la documentació
GENERALS:
corresponent
Del procés de cocció n'ha de
Han de portar el marcatge
resultar un producte de color
CE de conformitat amb el
uniforme
i
sense
parts
que disposen els Reials

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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deficientment
cuites
o
carbonatades.
Les cares han de ser planes i
paralꞏleles, els angles rectes i
les arestes vives.
Conductivitat tèrmica a 10ºC
(UNE-EN 12667 o UNE-EN
12939): >= 0,060 W/(m K)
Resistència tèrmica a 10ºC
(UNE-EN 12667 o UNE-EN
12939): =< 0,25 m2 K/W
Densitat
aparent
(UNE-EN
1602): =< 130 kg/m3
Les
característiques
de
l'element han de complir les
especificacions de la norma
UNE-EN 13170.
Toleràncies:
Llargària (UNE-EN 822):
Classe L1: ± 3 mm
Classe L2: ± 5 mm
Amplària (UNE-EN 822):
Classe W1: ± 2 mm
Classe W2: ± 3 mm
Gruix (d) (UNE-EN 823):
Classe T1 (20 mm =< d
=< 50 mm): ± 1 mm
Classe T2 (d > 50
mm): ± 2%, màxim ± 2
mm
Rectangularitat
(UNE-EN
824):
Desviació respecte a la
llargària i l'amplària: <
5 mm/m
Desviació respecte al
gruix: < 2 mm
Planeitat (UNE-EN 825):
La desviació respecte a la
planeitat no excedirà de 2
mm
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

SUBMINISTRAMENT
I
EMMAGATZEMATGE:
Subministrament:
Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge:
Apilades
horitzontalment
sobre
superfícies planes i netes,
protegides contra les pluges i
les humitats.
CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre
l'etiqueta o sobre l'embalatge,
han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:
Nom del producte o d'altres
característiques
d'identificació
Nom o marca d'idenificació i
adreça del fabricant o del
seu representant autoritzat
Any de fabricació (els últims
dos dígits)
Torn o hora de producció o
codi de traçabilitat
Classe de reacció al foc
Resistència
tèrmica
declarada
Conductivitat
tèrmica
declarada
Gruix nominal
Codi de designació, d'acord
amb el capítol 6 de la
norma UNE-EN 13170

-
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Han de portar el marcat CE
de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
Tipus de revestiment, si
procedeix
Llargària nominal, amplària
nominal
Nombre de planxes i
superfície de les mateixes a
l'embalatge
Si el material ha de ser
component de la part cega del
tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de
declarar el valor del factor de
resistència a la difusió del vapor
d'aigua (assajat segons UNEEN 12086).
Si el material ha de ser
component
del
tancament
exterior d'un edifici, el fabricant
ha de declarar els valors de les
propietats hídriques següents,
d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
Absorció
d'aigua
per
capilꞏlaritat
Succió o tasa d'absorció
d'aigua inicial (kg/m2.min)
Absorció d'aigua a llarg
termini o per immersió total
(% o g/m3)
El subministrador ha de posar a
disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que
acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1 a E)***, F. ***
Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la
classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de
Prestacions
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als
quals una etapa clarament
identificable en el procés de
producció no suposa una millora
en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de
Prestacions
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. *
Productes o materials per als
quals una etapa clarament
identificable en el procés de
producció suposa una millora en

la classificació de reacció al foc
(per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de
Prestacions
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS
-

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 13170:2002 Productos
aislantes
térmicos
para
aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de
corcho
expandido
(ICB).
Especificación.

__________________________
__________________________
________________________
-

-

polisulfurs amb additius i
càrregues
Massilla
de
poliuretà
monocomponent
o
bicomponent: Màstic de
poliuretà amb additius i
càrregues
d'elasticitat
permanent
Massilla acrílica: Màstic
monocomponent
de
consistència plàstica de
polímers
acrílics
en
dispersió aquosa, amb
additius i càrregues
Massilla de butils: Màstic
monocomponent tixotròpic
de cautxú butil d'elasticitat
permanent
Massilla
d'oleo-resines:
Màstic
monocomponent
d'òleo-resines amb additius
i càrregues de plasticitat
permanent
Massilla de cautxú-asfalt:
Massilla d'aplicació en fred,
a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i
elastómers
Massilla asfàltica d'aplicació
en calent, a base de
betums modificats amb
elastòmers i càrregues
minerals
Escuma de poliuretà en
aerosol:
Escuma
monocomponent
autoexpandible
Massilla per a junt de
plaques de guix laminat

CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
MATERIALS PER A
No ha de tenir grumolls ni
IMPERMEABILITZACI
principis d'aglomeració.
ONS I AÏLLAMENTS
Excepte la massilla de cautxúasfalt, l'asfàltica i la utilitzada
B7J - MATERIALS PER A
per a plaques de cartó-guix, la
JUNTS, SEGELLATS I
resta de massilles han de tenir
RECONSTRUCCIÓ
la consistència adequada per a
VOLUMS
la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
B7J5 - SEGELLANTS
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Densitat
0.ELEMENTS
QUE
¦Temperatura
¦Deformació
CONTEMPLA EL PLEC
¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C ¦d'aplicació
B7J500ZZ,B7J500W0,B7J5001
¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
0.
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
1.DEFINICIÓ
I
¦----------------¦----------¦------------¦-CARACTERÍSTIQUES
DELS
---------¦-------------¦
ELEMENTS
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10
- +35°C¦ 20-30%
¦ -45 Materials plàstics de diferent
+200°C¦
composició,
sense
forma
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 específica que serveixen per a
+35°C¦ 20-30% ¦ ¦
tancar un junt entre materials
¦ó bàsica
¦
¦
¦
d'obra per a que en quedi
¦
¦
garantida l'estanquitat.
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 S'han considerat els tipus
+35°C¦ 30% ¦ -30 - +70°C ¦
següents:
¦bicomponent ¦
¦
¦
Massilla de silicona: Màstic
¦
¦
monocomponent de cautxú
¦Poliuretà
¦ 1,2
¦ 5 de silicona, d'elasticitat
35°C ¦ 15-25% ¦ -30 - +70°C ¦
permanent, amb sistema
¦monocomponent ¦
¦
reactiu acètic (àcid), amínic
¦
¦
¦
(bàsic) o neutre
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦ 5 Massilla
de
polisulfurs
35°C ¦ 25% ¦ -50 - +80°C ¦
bicomponent:
Màstic
¦bicomponent ¦
¦
¦
elastòmer bicomponent de
¦
¦
resines epoxi i cautxú de
B7 -
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¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦ 5 40°C ¦ 10-15% ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 30°C ¦ 10% ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10
- +35°C¦ 10% ¦ -15 - +80°C ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Resistència
a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa
¦
¦
¦ la tracció ¦100%
d'allargament ¦Shore A ¦
¦
¦ (N/mm2) ¦
(N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦ >= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida ¦ >= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 2,5
¦
¦ 60° ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ >= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent ¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2 ¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦ - ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦ - ¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura
ambient per acció de la humitat
de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
Neutra: >= 500%
Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS
BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós
components a temperatura >=
10°C es transforma en un
material
elastomèric
que
vulcanitza sense retraccions, i
no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color
uniforme en tota la seva
superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la
mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT
BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura
ambient per acció de la humitat
de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color
uniforme en tota la seva
superfície.
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Base:
Monocomponent: Poliuretà
Bicomponent: Poliuretà +
reactiu
Temperatura òptima de la
mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El
procés
de
reticulació
comença a evaporar l'aigua de
la massa, la qual es converteix
en
una
pasta
tixotròpica
consistent i amb una certa
elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el
dissolvent i entrar en contacte
amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma
una
pelꞏlícula
superficial
protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA
DE
CAUTXÚASFALT:
Mesclats els components, sense
escalfar els materials a una
temperatura >= 38°C, ha de
donar un producte homogeni
amb la consistència adequada
per a la seva aplicació per
abocament, pressió o extrussió ,
com a mínim 1 hora després de
la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura:
18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN
AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50%
HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20
kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C 20°C
Resistència a la tracció (DIN
53571)
a 20°C: 15 N/cm2
a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN
4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: 40°C - +90°C

¦
DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta
d'adormiment ¦
¦
¦(en pols o llesta
per l'ús)¦ (Només en pols) ¦
¦------------------------¦--------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA
DE
CAUTXÚASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+---------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i
5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a
-18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104281(1-4)¦ (mm)
¦UNE 104281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦---------------¦----------------¦
¦Cautxú ¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt ¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35 ¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+---------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors
s'han de determinar segons la
norma UNE 104-233.
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant
dels 20°C.
Temps
màxim
d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES
DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel
mateix fabricant de les plaques
que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs
hermètic,
protegit
de
la
intempèrie.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

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
compliment obligatori.

de

MASSILLA PER A PLAQUES
DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material
para juntas para placas de yeso
laminado.
Definiciones,
especificaciones y métodos de
ensayo.
5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

DE

CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ:

Ha de portar impreses les dades
DE següents:
I
Nom del fabricant o marca
comercial

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs
hermètic.

MASSILLA DE SILICONA, DE
POLISULFURS,
DE
POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE
BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte
s'ha d'emmagatzemar en el seu
envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a
MASSILLA PER A JUNTS DE una temperatura entre 5°C i
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 35°C.
Ha de tenir la consistència Temps
recomanat
adient per a la seva correcta d'emmagatzematge de sis a
aplicació.
dotze mesos.
El fabricant ha de subministrar
les instruccions necessàries per MASSILLA
DE
CAUTXÚa la seva aplicació.
ASFALT:
Classificació dels materials:
Emmagatzematge: En el seu
+----------------------------------------- envàs tancat hermèticament i
-----------------------------------+
protegit de la intempèrie. Temps
¦
¦
Principal màxim d'emmagatzematge sis
mecanisme d'adormiment
¦ mesos.
¦
¦--------------------------------------------------¦
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte
s'ha d'emmagatzemar en el seu

Identificació del producte

-

Color (excepte la massilla
per a plaques de cartó-guix
o escuma de poliuretà)

-

Instruccions d'ús

-

Pes net
producte

-

Data de caducitat (excepte
la massilla per a plaques de
cartó-guix)

o

volum

del

CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ
EN
MASSILLA PER A PLAQUES
DE GUIX LAMINAT:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

El subministrador ha de posar a OPERACIONS DE CONTROL
disposició de la DF en el cas EN MASSILLA ASFÀLTICA:
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que Control de les condicions B7 - MATERIALS PER A
acredita el marcatge CE,
del
subministrament
i
IMPERMEABILITZACI
segons el sistema d'avaluació
ONS I AÏLLAMENTS
recepció del certificat de
de conformitat aplicable, d'acord
qualitat corresponent on es
amb el que disposa l'apartat
garanteixi el compliment de B7J - MATERIALS PER A
JUNTS, SEGELLATS I
7.2.1 del CTE:
les condicions establertes
RECONSTRUCCIÓ
al plec.
VOLUMS
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions Per
a
cada
material B7JZ - MATERIALS
AUXILIARS PER A
sobre reacció al foc de
segellant diferent o quan es
JUNTS I SEGELLATS
Prestacio
o
Caracteristica:
modifiquin les condicions
Altres,
de subministrament, es
realitzaran
els
assaigs 0.ELEMENTS
QUE
d'identificació
- Productes per a usos
CONTEMPLA EL PLEC
següents:(UNE 104281-0subjectes a reglamentacions
B7JZ00E1.
1)
sobre reacció al foc de
Prestacio
o
Caracteristica:
1.DEFINICIÓ
I
Reacció al foc. Productes que
Assaig de penetració
CARACTERÍSTIQUES
DELS
satisfan la Decisió de la
ELEMENTS
Comissió 96/603/CE modificada,
Assaig de fluència
- Productes per a usos no
subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc:

-

Assaig d'adherència

- Sistema 4: Declaració de CRITERIS DE PRESA DE
Prestacions
MOSTRES
EN
MASSILLA
ASFÀLTICA:
- Productes per a usos
subjectes a reglamentacions La presa de mostres del
sobre reacció al foc de material per a determinar les
Prestacio
o
Caracteristica: seves
característiques,
es
Reacció al foc:
realitzarà d'acord a la norma
UNE 104281-0-1.
- Sistema 3: Declaració de
Prestacions
El símbol de marcat de
conformitat CE ha d'anar
estampat sobre el producte o bé
en l'etiqueta, embalatge o
documentació comercial.

INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
MASSILLA ASFÀLTICA:

No s'acceptarà el material que
El símbol de marcatge CE ha no arribi acompanyat del
d'anar acompanyat de la corresponent
certificat
de
següent informació:
control de fabricació garantint el
compliment de les condicions
Número o marca comercial establertes al plec.
i adreça registrada del
fabricant
En el cas que qualsevol dels
-

-

-

-

Materials amb finalitats diverses
per a colꞏlaborar i complementar
l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus
següents:
Cinta de cautxú cru
Cinta de paper resistent per
a junts de plaques de cartóguix
Cinta reforçada amb dues
làmines metàlꞏliques per a
cantonera de plaques de
cartó-guix
Emprimació prèvia per a
segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A
SEGELLATS:
No ha de produir defectes o
alteracions físiques o químiques
en el material segellador.
Ha de tenir una consistència
adequada per a la seva
aplicació amb brotxa. Ha de fluir
i anivellar-se correctament i
deixar una capa uniforme
després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de
cautxú no vulcanitzat sense
dissolvents, per a junts en
sistemes
d'impermeabilització
amb membranes.

assaigs realitzats no resultés
Els dos últims dígits de satisfactori, es repetirà el mateix
l'any en que es va fixar el sobre dues mostres més del
marcat
mateix
lot,
acceptant-ne
únicament quan els dos nous
Referència a la norma resultats
compleixin
les
UNE-EN 13963
especificacions.

CINTES PER A JUNTS EN
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la
cinta de paper:
Amplària: < 0,4%
Llargària: <2,5%
Resistència al trencament: >=
4,0 N per mm d'amplària

Descripció
del
producte:nom
genèric,
material i ús previst

2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

__________________________
Informació
sobre
les __________________________ CINTA:
Subministrament: En rotlles de
característiques essencials ________________________
diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs
protegits de la intempèrie i de

manera que no s'alterin les
seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A
SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs
ha de tenir impreses les dades
següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Pes net o volum del
producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Limitacions de temperatura
Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte
s'ha d'emmagatzemar en un
envàs tancat hermèticament, en
lloc sec. S'ha de protegir de les
gelades.
CINTES PER A JUNTS EN
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a
disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que
acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦
Producte ¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-----------------¦--------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a tots els usos
¦ Reacció al foc ¦ 3/4 ¦
¦Material per a
¦que estiguin
sotmesos
¦------------------¦----------¦
¦junts
de
plaques
¦a
reglamentació de foc ¦ Altres
¦ 4 ¦
¦guix laminat
¦--------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a situacions i
usos no ¦ Tots
¦ 4 ¦
¦
¦contemplats
anteriorment ¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productes que
requereixen assaig): Declaració
de prestacions.
Sistema 4: Declaració
de prestacions
El símbol de marcat de
conformitat CE ha d'anar
estampat sobre el producte o bé
en l'etiqueta, embalatge o
documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha
d'anar acompanyat de la
següent informació:
Número o marca comercial
i adreça registrada del
fabricant
Els dos últims dígits de
l'any en que es va fixar el
marcat
Referència a la norma
UNE-EN 13963
Descripció
del
producte:nom
genèric,
material i ús previst

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Informació
sobre
les Ha de tenir la secció indicada
característiques essencials per la DT i ha de ser compatible
amb els elements de suport
3.UNITAT
I
CRITERIS previstos.
Tipus d'alumini: Aliatge AA5050
D'AMIDAMENT
Gruix de la planxa >= 0,45 mm
Unitat d'amidament: la indicada Toleràncies:
- Llargària: + 10 mm, - 0 mm
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat - Alçària: + 3 mm, - 0 mm
necessària subministrada a - Gruix: ± 0,03 mm
- Fletxa lateral (UNE_EN 485-4):
l'obra
± 2 mm
4.NORMATIVA
DE - Escaire (UNE_EN 485-4): ± 4
mm
COMPLIMENT OBLIGATORI
LAMELꞏLA PERFORADA:
No hi ha normativa de Toleràncies:
- Diàmetre de les perforacions:
compliment obligatori.
± 0,1 mm
- Distància entre els eixos de les
perforacions: ± 0,1 mm

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-

CINTES PER A JUNTS EN
CONDICIONS
DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 2.SUBMINISTRAMENT
I
EMMAGATZEMATGE
UNE-EN 13963:2006 Material
para juntas para placas de yeso Subministrament: embalades en
laminado.
Definiciones, caixes.
especificaciones y métodos de Emmagatzematge: dins de les
seves
caixes,
en
posició
ensayo.
horitzontal sobre una superfície
plana,
protegides
de
la
intempèrie i dels impactes.
UNITAT
I
CRITERI
__________________________ 3.__________________________ D'AMIDAMENT
________________________
Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a
l'obra

B8 -

MATERIALS PER
REVESTIMENTS

4.NORMATIVA
DE
A COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 485-4:1994 Aluminio
A y aleaciones de aluminio.
Chapas, bandas y planchas.
Parte 4: Tolerancias de forma y
B849- - LAMELꞏLA
dimensionales de productos
METÀLꞏLICA PER A laminados en frío.
CEL RAS
B84 - MATERIALS PER
CELS RASOS

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

B849-0PAE.

__________________________
__________________________
________________________

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DELS ELEMENTS
Lamelꞏla d'alumini lacada per a
utilitzar en cel ras desmuntable.
S'han considerat els acabats
següents:
- Lamelꞏla llisa lacada
- Lamelꞏla perforada lacada
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
Les cares vistes de la lamelꞏla
han d'estar recobertes d'esmalt.
L'acabat de la superfície ha de
ser llis, de color uniforme i
sense defectes al recobriment.
No ha de tenir senyals de cops,
bonys o plecs.

B8 -

MATERIALS PER
REVESTIMENTS

A

B84 - MATERIALS PER
CELS RASOS

A

B84Z - MATERIALS
AUXILIARS PER
CELS RASOS
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

B84Z7850.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS

Emmagatzematge: En posició
horitzontal, sobre superfícies
planes, sense contacte amb el
I terra i protegits de la brutícia i
DELS d'impactes.

Conjunt format pels perfils
horitzontals que conformaran
l'entramat de suport de les
peces del cel ras, els tirants o
elements verticals per penjar
l'entramat de l'estructura de
l'edifici,
les
fixacions
per
subjectar els tirants, i els perfils
perimetrals per a fixar el cel ras
als elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
Les
característiques
dels
materials
que
conformen
l'estructura del cel ras estan
regulades per la norma UNE-EN
13964.
Els element de fixació superior
disposaran d'un DITE, sempre
que existeixi la corresponent
Guia de Document d'Idoneïtat
Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser
compatible amb el tipus de
plaques o lames que suportarà.
La distancia entre eixos dels
perfils, el sistema de fixació
d'aquests,
la
separació
d'elements
de
suspensió,
l'amplada de la zona de
recolzament de les plaques, la
capacitat portant, el tipus de
protecció i acabat, el sistema
d'immobilització horitzontal, etc.
han de ser els indicats a la DT.
No han de tenir marques de
plecs, cops ni altres defectes en
el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats
necessaris per a la seva
suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han
de permetre de regular l'alçària
del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara
vista dels perfils ha d'anar
acabada amb pintura de les
característiques i del color
exigits per la DF.
Les característiques següents
han de complir amb els valors
declarats
pel
fabricant,
assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Reacció al foc (UNE-EN
13823)
Capacitat portant (UNE-EN
13964)
Durabilitat:
classe
d'exposició d'acord amb la
taula 7 de la UNE-EN
13964
Toleràncies i dimensions:
ha de cumplir les definides
a la taula 2 de la UNE-EN
13964

CONDICIONS
A 2.SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

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 13964:2006 Techos
suspendidos.
Requisitos
y
métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008
Techos suspendidos. Requisitos
y métodos de ensayo.
5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

DE

CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a
disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que
acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat
interior de sostres subjecte a
reglamentacions sobre reacció
al foc de Nivell o Classe: (A1 a
E)***, F. *** Productes o
materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció
al foc (per exemple productes o
materials de la classe A1
conformement a la Decisió
96/603/CE,
i
les
seves
modificacions),
- Productes per a acabat
interior de sostres per a usos
finals, excepte el subjecte a
reglamentacions
sobre
resistència al foc, sobre reacció
al foc i sobre substàncies
perilloses i el subjecte als
requisits de seguretat d'ús en
vigor (fragilitat, resistència a la
tracció per flexió i capacitat
portant):
- Sistema 4: Declaració de
Prestacions

- Productes per a acabat
interior de sostres subjecte als
QUE Subministrament: Embalats de requisits de seguretat d'ús en
manera que s'asseguri la seva vigor (fragilitat, resistència a la
rectitud.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

tracció per flexió i capacitat portant),

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Les característiques i el
nivell
de
prestacions
declarat pel fabricant

- Productes per a acabat
interior de sostres subjecte a OPERACIONS DE CONTROL:
reglamentacions sobre reacció
al foc de Nivell o Classe: (A1, El control de recepció de
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
material verificarà que les
materials per als quals una
característiques
dels
etapa clarament identificable en
materials són coincidents
el procés de producció no
amb l'establert en el
suposa una millora en la
projecte
i
plec
de
classificació de reacció al foc
condicions (CTE Parte 1.
(per exemple l'addició de
Art.7.2).
retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic),
Control de documentació:
documents d'origen (full de
- Productes per a acabat
subministrament
i
interior de sostres subjecte a
etiquetat),
certificat
de
reglamentacions
sobre
garantia
del
fabricant
substàncies perilloses,
(signat per persona física) i
els
documents
de
conformitat o autoritzacions
- Productes per a acabat
administratives
exigides,
interior
subjecte
a
inclòs la documentació
reglamentacions
sobre
resistència al foc:
corresponent al marcatge
CE.
- Sistema 3: Declaració de
Prestacions
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
- Productes per a acabat EN CAS D'INCOMPLIMENT:
interior de sostres subjecte a
reglamentacions sobre reacció No s'admetrà cap material amb
al foc de Nivell o Classe: (A1, característiques inferiors a les
al
projecte,
ni
A2, B, C)*. * Productes o indicades
materials per als quals una materials amb deficiències a la
etapa clarament identificable en documentació de marcatge CE.
el procés de producció suposa
una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material __________________________
orgànic):
__________________________
________________________
- Sistema 1: Declaració de
Prestacions

-

-

-

-

-

-

-

A l'embalatge o a l'albarà de
lliurament han de constar-hi les
dades següents:
-

-

-

-

-

Nom del fabricant o marca
comercial

B8 -

MATERIALS PER
REVESTIMENTS

A

B89 - MATERIALS PER A
PINTURES
El número i l'any d'aquesta
norma, EN 13964:2004 i
quan
correspongui
el 0.ELEMENTS
QUE
número/data o referència CONTEMPLA EL PLEC
de
les
modificacions/revisions
a B89ZPD00,B89ZB000.
aquesta norma europea
1.DEFINICIÓ
I
CARACTERÍSTIQUES
DELS
Els símbols corresponents ELEMENTS
al tipus i a les dimensions
Pintures, pastes i esmalts.
Identificació del material o S'han considerat els tipus
següents:
materials
Pintura a la cola: Pintura a
l'aigua formada per un
Any i mes de fabricació
aglomerant a base de coles
celꞏlulòsiques o anilàcies i

-

-

pigments resistents als
àlcalis
Pintura a la calç: Dissolució
en aigua, l'aglutinant i el
pigment de la qual és
l'hidròxid de calç o la calç
apagada
Pintura
al
ciment:
Dissolució en aigua de
ciment blanc tractat i
pigments
resistents
a
l'alcalinitat
Pintura al làtex: Pintura a
base de polímers vinílics en
dispersió
Pintura plàstica: Pintura
formada per un aglomerant
a base d'un polímer sintètic,
en dispersió aquosa i
pigments
càrregaestenedors resistents als
àlcalis i a la intempèrie
Pintura acrílica: Pintura
formada per copolímers
acrílics amb pigments i
càrregues inorgàniques, en
una dispersió aquosa. Seca
a l'aire per evaporació del
dissolvent
Esmalt
gras:
Pintura
formada per olis secants
barrejats
amb
resines
dures,
naturals
o
sintètiques i dissolvents
Esmalt sintètic: Pintura
formada per un aglomerant
de resines alquídiques,
soles
o
modificades,
pigments resistents als
àlcalis i a la intempèrie i
additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per
evaporació del dissolvent
Esmalt de poliuretà d'un
component:
Pintura
formada per un aglomerant
de resines de poliuretà,
soles o modificades, que
catalitzen amb la humitat
atmosfèrica
i
pigments
resistents als àlcalis i a la
intempèrie,
dissolta
en
dissolvents adequats
Esmalt de poliuretà de dos
components:
Pintura
formada per copolímers de
resines
de
poliuretà
fluïdificades i pigmentades.
Seca per polimerització
mitjançant un catalitzador
Esmalt
de
poliuretà
uretanat: Pintura formada
per resines uretanades
Esmalt epoxi: Revestiment
de resines epoxi, format per
dos
components:
un
enduridor i una resina, que
cal barrejar abans de
l'aplicació. Seca per reacció
química
dels
dos
components
Esmalt en dispersió acrílica:
Copolímers acrílics en una
emulsió aquosa
Esmalt de clorcautxú: Seca
a l'aire per evaporació del
dissolvent
Pasta plàstica de picar:
Pintura formada per un
vehicle a base d'un polímer
sintètic,
en
dispersió
aquosa i pigments càrrega-

estenedors resistents als
àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de
3 minuts d'agitació (INTA
16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs
ni flotació de pigments.
Ha
de
tenir
una
consistència adequada per
a la seva aplicació amb
brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de
fluir, ha d'anivellar bé i ha
de
deixar
una
capa
uniforme
després
de
l'assecat
Finor
de
mòlta
dels
pigments (INTA 16 02 55):
< 50 micres
Temperatura
d'inflamació
(INTA
16
02
32A):
Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C
± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA
16 02 29):
Al tacte: 2 h
Totalment sec: 4 h
Característiques de la pelꞏlícula
seca:
La pintura ha de ser de
color estable.
Adherència (UNE 48032):
<= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir
una consistència adequada per
a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics
fins a l'impregnació dels porus
de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han
d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent
a la intempèrie, ha d'endurir
amb la humitat i el temps i ha de
tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir
una consistència adequada per
a la seva aplicació amb brotxa,
corró
o
pistola
fins
a
l'impregnació de la superfície a
tractar.
Un cop seca ha de ser resistent
a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de
3 minuts d'agitació (INTA
16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, ni dipòsits
durs
Un cop preparada ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir,
ha d'anivellar bé i ha de
deixar una capa uniforme
després de l'assecat
Temps d'assecatge a 23°C
± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA
16 02 29):
Al tacte: < 30
Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pelꞏlícula
seca:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Adherència (UNE 48032): Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
<= 2
Un cop preparada ha de
tenir
una
consistència
PINTURA PLÀSTICA:
adequada per a la seva
Característiques de la pelꞏlícula
aplicació amb brotxa, corró
líquida:
o procediments pneumàtics
La pintura continguda al
Temps d'assecatge a 23°C
seu
envàs
original ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA
recentment obert, no ha de
16 02 29):
presentar
senyals
de
Al tacte: < 4 h
putrefacció,
pells
ni
Totalment sec: < 14 h
materies extranyes.
Amb l'envàs ple i sotmesa a Característiques de la pelꞏlícula
agitació (UNE_EN 21513 i seca:
La pintura ha de ser de
UNE 48-083) no ha de tenir color
estable
i
coàguls, pells, dipòsits durs
insaponificable.
ni flotació de pigments
Ha de ser resistent a la
Ha
de
tenir
una intempèrie.
consistència adequada per
a la seva aplicació amb
brotxa o amb corró. Ha de ESMALT GRAS:
fer córrer la brotxa, ha de Un cop preparada ha de tenir
fluir, ha d'anivellar bé i ha una consistència adequada per
de
deixar
una
capa a la seva aplicació amb brotxa,
o
pistola
fins
a
uniforme
després
de corró
l'impregnació de la superfície a
l'assecat
Finor
de
mòlta
dels tractar.
pigments (INTA 16 02 55): Temperatura d'inflamació (INTA
16 02 32A): > 30°C
< 50 micres
Temps d'assecatge a 23°C Temps d'assecatge a 23°C ±
± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02
29):
16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 6 h
Totalment sec: < 2 h
Un cop sec, ha de tenir bona
Pes específic:
Pintura per a interiors: resistència al fregament i al
rentat.
< 16 kN/m3
Pintura per a exteriors:
ESMALT SINTÈTIC:
< 15 kN/m3
No ha de tenir resines
Rendiment: > 6 m2/kg
Relació volum pigments + fenòliques (INTA 16 04 23) ni de
càrregues/volum pigments, colofonia (INTA 16 04 22).
pes càrregues, aglomerat Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
sòlid (PVC): < 80%
Amb l'envàs ple i al cap de
Característiques de la pelꞏlícula 3 minuts d'agitació (INTA
seca:
16 32 03) no ha de tenir
La pintura ha de ser de
coàguls, pells, dipòsits durs
color estable, i per a
ni flotació de pigments.
exteriors, insaponificable.
Ha de tenir la consistència
Adherència (UNE 48032): adequada per a la seva
<= 2
aplicació amb brotxa. Ha de
Capacitat de recobriment
fer córrer la brotxa, ha de
(UNE 48259):
Relació
fluir bé i ha de deixar una
constant >= 0,98
capa uniforme desprès de
Resistència al rentat (DIN
l'assecatge.
53778):
Finor
de
mòlta
dels
Pintura plàstica per a pigments (INTA 16 02 55):
interiors
o
pasta
< 25 micres
plàstica: >= 1000 cicles
Temperatura
d'inflamació
Pintura plàstica per a (INTA 16 02 32A): > 30°C
exteriors: >= 5000
Temps d'assecatge a 23°C
cicles
± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA
Solidesa a la llum (NF-T16 02 29):
30.057): Ha de complir
Al tacte: < 3 h
Transmissió
del
vapor
Totalment sec: < 8 h
d'aigua (NF-T-30.018): Ha
Material volàtil (INTA 16 02
de complir
31): >= 70 ± 5%
Rendiment per a una capa
PINTURA PLÀSTICA PER A de 30 micres: >= 5 m2/kg
EXTERIORS:
Índex d'anivellament a 23 ±
Resistència a la immersió (UNE 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16
48-144): No s'observen canvis
02 89): >= 5
o defectes
Índex de despreniments a
Resistència a la intempèrie (DIN 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR
18363): Ha de complir
(INTA 16 02 88): >= 4
Resistència a l'abrasió (NF-TCaracterístiques de la pelꞏlícula
30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48- seca:
La pintura ha de ser de
033): Ha de complir
color
estable
i
insaponificable.
PINTURA ACRÍLICA:
-
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Adherència (UNE 48032):
<= 2
Ha de ser resistent a la
intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA
16 06 55): < 6 unitats
pèrdua
de
lluminositat
(INTA 16 02 08)
Resistència
a
l'abrasió
(UNE 56818):
Danys
moderats
Esgrogueïment
accelerat
per colors amb reflectància
aparent superior al 80%
(INTA 160.603): < 0,12

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN
COMPONENT:
Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de
3 minuts d'agitació (INTA
16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs
ni flotació de pigments.
Ha de tenir la consistència
adequada per a la seva
aplicació amb brotxa. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una
capa uniforme desprès de
l'assecatge.
Temperatura
d'inflamació
(INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C
± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA
16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Índex d'anivellament a 23 ±
2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16
02 89): >= 5
Índex de despreniments a
23 ± 2°C i 50 ± 5% HR
(INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pelꞏlícula
seca:
La pintura ha de ser de
color
estable
i
insaponificable.
Adherència (UNE 48032):
<= 2
Ha de ser resistent a la
intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA
16 06 05): < 6 unitats
pèrdua
de
lluminositat
(INTA 16 02 08)
Resistència
a
l'abrasió
(UNE 56818): Danys petits
Adherència i resistència a
l'impacte:
+---------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les
24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦---------¦-----------------¦
¦Adherència
al
quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm
(INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de
complir ¦
+---------------------------------------------------------------------+
Resistència a la càrrega
concentrada en moviment
(UNE
56-814):
Danys
moderats

-

Resistència a la càrrega
rodant
(UNE
56-815):
Danys petits
Resistència a la càrrega
arrossegada (UNE 56-816):
Danys petits
Resistència al ratllat (UNE
48-173): Resistent
Resistència a la calor (UNE
48-033): Ha de complir
Resistència química:
A l'àcid cítric al 10%:
15 dies
A l'acid làctic al 5%:
15 dies
A l'àcid acètic al 5%:
15 dies
A l'oli de cremar: Cap
modificació
Al
xilol:
Cap
modificació
Al clorur sòdic al 20%:
15 dies
A l'aigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETÀ DE
DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components
abans de l'aplicació.
Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
Ha de tenir la consistència
adequada per a la seva
aplicació amb brotxa. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una
capa uniforme desprès de
l'assecatge.
Temperatura
d'inflamació
(INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C
± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA
16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pelꞏlícula
seca:
La pintura ha de ser de
color
estable
i
insaponificable.
Adherència (UNE 48032):
<= 2
Ha de ser resistent a la
intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA
16 06 55): < 6 unitats
pèrdua
de
lluminositat
(INTA 16 02 08)
Resistència
a
l'abrasió
(UNE 56818): Danys petits
Ha de tenir bona resistència
química als àcids diluïts, als
hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT
DE
POLIURETÀ
URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir
una consistència adequada per
a la seva aplicació amb brotxa,
corró
o
pistola
fins
a
l'impregnació de la superfície a
tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 2h
Ha de tenir bona resistència a
l'aigua salada i al sol.
ESMALT
DE
DISPERSIÓ
ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir
una consistència adequada per
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a la seva aplicació amb brotxa, corró
o
pistola
fins
a
l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA
16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ±
2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02
29):
Al tacte: < 20 min
Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir
una consistència adequada per
a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ±
2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02
29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua
dolça i salada, als àcids i als
àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir
una consistència adequada per
a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA
16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ±
2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02
29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al
desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic
1%, acètic 10%, clorhídric 20%,
cítric 30%, sosa i solucions
bàsiques,
als
hidrocarburs
(benzina, querosè) als olis
animals i vegetals, a l'aigua, als
detergents i a l'alcohol etílic
10%.
Resistència mecànica (desprès
de 7 dies de polimerització):
Tracció: >= 16 N/mm2
Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:
80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de
3 minuts d'agitació (INTA
16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs
ni flotació de pigments.
Ha
de
tenir
una
consistència adequada.
Finor
de
mòlta
dels
pigments (INTA 16 02 55):
< 50 micres
Temps d'assecatge a 23°C
± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA
16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 2 h
Pes específic: < 17 kN/m3
Relació:
volum
del
pigment/volum de la resina
(PVC): < 80%
Característiques de la pelꞏlícula
seca:
La pintura ha de ser de
color
estable
i
insaponificable.

-

-
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Adherència (UNE 48032):
<= 2
Resistència al rentat (DIN
53778):
Pintura plàstica per a
interiors
o
pasta
plàstica: >= 1000 cicles
Pintura plàstica per a
exteriors: >= 5000
cicles
Solidesa a la llum (NF-T30.057): Ha de complir
Transmissió
del
vapor
d'aigua (NF-T-30.018): Ha
de complir
Resistència a la immersió
(UNE
48-144):
No
s'observen
canvis
o
defectes
Resistència a la intempèrie
(DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NFT-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE
48-033): Ha de complir

2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

PINTURA A LA COLA, AL
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA,
ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE
PICAR:
Subministrament: En pots o
bidons.
Emmagatzematge: En llocs
ventilats i no exposats al sol,
dins del seu envàs tancat i
sense contacte amb el terra.
S'ha de preservar de les
gelades.

5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ
EN
PINTURA A LA COLA, AL
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA,
ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE
PICAR:

3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

A cada envàs hi ha d'haver les
dades següents:

-

Identificació del fabricant

-

Nom comercial del producte

-

Identificació del producte

-

Codi d'identificació

-

Pes net
producte

-

Data de caducitat

-

Instruccions d'ús

-

Dissolvents adequats

-

Límits de temperatura

-

Temps d'assecatge al tacte,
total i de repintat

o

volum

Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ
EN
PINTURA AL CIMENT:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
-

PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria
en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de
subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs
ventilats i no exposats al sol,
dins del seu envàs tancat i
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les
gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en
envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs
ventilats i no exposats al sol,
dins del seu envàs tancat i
sense contacte amb el terra.
S'ha de preservar de les
gelades.

DE -

Identificació del fabricant
Nom comercial del producte

-

Identificació del producte

-

Codi d'identificació

-

Pes net
producte

del -

o

volum

del

Instruccions d'ús

-

Temps d'estabilitat de la
barreja

-

Temperatura
d'aplicació

-

Temps d'assecatge

-

Rendiment teòric en m/l

mínima

Color

Toxicitat i inflamabilitat
Proporció de la barreja i OPERACIONS DE CONTROL:
temps d'utilització, en els
productes
de
dos Els punts de control més
destacables són els següents:
components
Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en
l'esmalt
sintètic,
de
poliuretà

En cada subministrament
d'esmalt, es comprovarà
que
l'etiquetatge
dels
envasos
contingui
les
dades exigides a les
especificacions.

El control de recepció de
material verificarà que les
característiques dels materials
són coincidents amb l'establert
en la DT. Aquest control ha de
complir l'especificat en l'apartat
A
cada
envàs
hi
ha
d'haver
les
CRITERIS
7.2 del CTE.
dades següents:
CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ
EN
PINTURA A LA CALÇ:

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
compliment obligatori.

de

-

Control
de
documentació:
documents d'origen (full de
subministrament i etiquetat),
Nom comercial del producte
certificat
de
garantia
del
fabricant, en el seu cas, (signat
Identificació del producte
per persona física) i els
documents de conformitat o
Codi d'identificació
autoritzacions
administratives
exigides, inclòs la documentació
Pes net o volum del corresponent al marcatge CE
producte
quan sigui pertinent.
Identificació del fabricant

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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16.06.05
(10.74) ó UNE
48071

Control mitjançant distintius de
qualitat i avaluacions d'idoneïtat:
En el cas que el fabricant OPERACIONS DE CONTROL
disposi de marques de qualitat, EN ESMALT SINTÈTIC I DE
ha d'aportar-ne la documentació POLIURETÀ:
corresponent

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Control de recepció mitjançant
assaigs: Si el material disposa
d'una
marca
legalment
reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es
podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les
característiques del material
garantides per la marca; i la DF
solꞏlicitarà en aquest cas, els
resultats
dels
assaigs
corresponents
al
subministrament
rebut.
En
qualsevol cas, la DF podrà
solꞏlicitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
-

Recepció del certificat de
qualitat del fabricant, on
constin els resultats dels
assaigs següents:
-

Esmalt sintètic:
-

-

-

OPERACIONS DE CONTROL
EN PINTURA PLÀSTICA:
-

Recepció del certificat de
qualitat del fabricant, on
constin els resultats dels
assaigs següents:
-

Determinació de la
finor de mòlta dels
pigments
INTA
16.02.55 (10.57)

-

Temps
d'assecatge
INTA 16.02.29 (6.57)

-

Pes específic UNE EN
ISO 2811-1

-

Capacitat de cobriment
en
humitat
INTA
16.02.62(9.82)

-

-

Capacitat de cobriment
en
sec
INTA
16.02.61(2.58)

-

-

-

Determinació
de la finor de
mòlta
dels
pigments
INTA
16.02.55
(10.57)

-

Índex
de
despreniment
s
INTA
16.02.88

-

Temps
d'assecatge
INTA
16.02.29
(6.57)

Assaigs sobre la
pelꞏlícula seca:
-

Conservació de la
pintura (cada 100 m2)
INTA 16.02.26

-

Contingut
matèria volàtil
INTA
16.02.31A
(10.7)
Índex
d'anivellament
INTA.16.02.8
9 (9.68)

Envelliment
accelerat
INTA
16.06.05
(10.74) ó UNE
48071

-

-

-

Resistència a
l'abrasió d'una
capa
UNE
48250

-

Engroguiment
accelerat
INTA

Resistència al
calor
UNE
48033

CRITERIS DE PRESA DE
Índex
d'anivellament MOSTRES:
INTA.16.02.8
9 (9.68)
Els controls s'han de realitzar
segons les instruccions de la DF
Índex
de i els criteris indicats a les
de
procediment
despreniment normes
s
INTA corresponents.
16.02.88
Temps
d'assecatge
INTA
16.02.29
(6.57)

INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els pots de
que
no
estiguin
Assaigs sobre la pintura
pelꞏlícula seca:
degudament
etiquetats
i/o
certificats, així com els que
presentin
mal
estat
de
Envelliment
conservació
i/o
accelerat
emmagatzematge.
INTA
16.06.05
(10.74) ó UNE En cas d'observar deficiències
48071
en l'estat de conservació d'un
pot, es rebutjarà la unitat
Resistència al corresponent i s'incrementarà la
impacte UNE inspecció, en primera instància,
EN ISO 6272- fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen
1
observant
irregularitats,
es
passarà a controlar el 100% del
Càrrega
subministrament.
concentrada

-

En cas de no rebre aquests
resultats abans del inici de
l'activitat, o que la DF no els
consideri
representatius,
el
contractista haurà de realitzar
els assaigs corresponents, al
seu càrrec i fora del pressupost
d'autocontrol.

-

En cas de no rebre aquests
resultats abans del inici de
Assaigs sobre la l'activitat, o que la DF no els
consideri
representatius,
el
pintura líquida:
contractista haurà de realitzar
els assaigs corresponents, al
Punt
seu càrrec i fora del pressupost
d'inflamació
d'autocontrol.
INTA
16.02.32A
(7.61)
-

Punt
d'inflamació
INTA
16.02.32A
(7.61)

-

Conservació
de la pintura
INTA
16.02.26

Conservació
de la pintura
INTA
16.02.26

Esmalt de poliuretà:

Assaigs sobre la
pintura líquida:
-

Comprovació de l'estat de
conservació de la pintura,
en un 10 % dels pots rebuts
(INTA 16 02 26).

-

-

-

en moviment
UNE EN ISO Els assaigs d'identificació han
de resultar d'acord a les
6272-1
especificacions del plec i a les
Resistència al condicions garantides en el
ratllat
UNE certificat del material. En cas
EN ISO 1518 d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres
Resistència a més del mateix lot, acceptant-ne
l'abrasió d'una el conjunt sempre que els dos
capa
UNE resultats estiguin d'acord a dites
especificacions.
48250
Resistència a
agents
químics UNE
48027

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
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__________________________
________________________

-
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B8 -

MATERIALS PER
REVESTIMENTS

B8Z - MATERIALS
ESPECIALS PER
REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER
IMPRIMACIONS
TRACTAMENTS
SUPERFICIALS
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

A

A
A
I -

QUE

B8ZA1000,B8ZA3000.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS

-

I
DELS

Materials per a envernissats,
emprimacions i tractaments
superficials.
S'han considerat els tipus
següents:
Brea epoxi: Pintura formada
per una base de quitrà,
resina epoxi i dissolvent i
per un catalitzador format
per
una
solució
de
poliamina,
poliamida
o
d'altres
Emprimació
antioxidant:
Emprimació sintètica de
mini de plom electrolític,
modificada
eventualment
amb oli de llinosa
Emprimació
antioxidant
grassa: Emprimació de mini
de
plom
electrolític
barrejada
amb
olis
i
dissolvents
Emprimació antioxidant al
clorocautxú, a base de
clorocautxú modificat
Emprimació antioxidant al
poliuretà: Emprimació de
dos components a base de
resines de poliuretà soles o
modificades
Emprimació
de
làtex:
Emprimació de polímer
vinílic en dispersió
Emprimació fosfatant a
base de resines viníliques o
fenòliques,
soles
o
modificades que catalitzen
en ser barrejades amb un
activador
Pintura decapant: Producte
líquid o semipastós, el
component principal del
qual és el clorur de metilè
amb dissolvents i altres
additius
Decapant
de
baixa
alcalinitat:
producte
específic per a paviments
delicats,
es
composa

-

-

-
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bàsicament de tensioactius
aniònics i sabons.
Polímer orgànic o inorgànic:
Pintura mineral formada per
polímers
orgànics
o
inorgànics,
impermeable,
de resistència química alta
enfront dels àcids orgànics i
inorgànics
Protector
químic
insecticida-fungicida per a
fusta: Producte protector de
la fusta o els seus
productes
derivats,
mitjançant el control dels
organismes
que
destrueixen o alteren la
fusta, classificat com a TP8
pel R.D. 830/2010
Segelladora:
Producte
segellant per a fusta, guix i
ciment i paviments porosos
Solució de silicona
Vernís gras, format d'olis
secants
barrejats
amb
resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
Vernís sintètic, format per
un aglomerant de resines
alquídiques,
soles
o
modificades, i amb additius
modificadors de la brillantor
Vernís de poliuretà d'un
component, format per un
aglomerant de resines de
poliuretà,
soles
o
modificades, que catalitzen
amb la humitat atmosfèrica,
dissolt
en
dissolvents
adequats
Vernís de poliuretà de dos
componentes, format per
un aglomerant de resines
hidroxilades,
soles
o
modificades, que catalitzen
en ser mesclades amb un
isocianat
Vernís
de
poliuretà
uretanat, format per resines
uretanades
Vernís fenòlic, format per
resines fenòliques i olis
especials
Vernís d'urea-formol, format
per un aglomerant a base
de resines d'urea-formol i
additius modificants de la
lluentor,
dissolt
en
dissolvents adequats

VERNÍS:
Ha de tenir la consistència
adequada per a la seva
aplicació amb brotxa. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir bé i
ha de deixar una capa uniforme
desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament
i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines
fenòliques (INTA 16 04 23) ni de
colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de
30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de
3 minuts d'agitació (INTA

16.32.03) no ha de tenir
coàguls, pells ni dipòsits
durs
Temperatura
d'inflamació
(INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ±
2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16
02 89): >= 5
Índex de despreniments a
23 ± 2°C i 50 ± 5% HR
(INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C
± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA
16 02 29):
Al tacte: < 5 h
Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pelꞏlícula
seca:
Ha de ser de color estable i
insaponificable.
Ha de ser resistent a la
intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA
16 06 05): < 6 unitats
pèrdua
de
lluminositat
(INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032):
<= 2
Resistència
a
l'abrasió
(UNE 56818):
Danys
moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de
3 minuts d'agitació (INTA
16.32.03) no ha de tenir
coàguls, pells ni dipòsits
durs
Temperatura
d'inflamació
(INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ±
2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16
02 89): >= 5
Índex de despreniments a
23 ± 2°C i 50 ± 5% HR
(INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C
± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA
16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pelꞏlícula
seca:
Ha de ser de color estable i
insaponificable.
Ha de ser resistent a la
intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA
16 06 05): < 6 unitats
pèrdua
de
lluminositat
(INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032):
<= 2
Resistència
a
l'abrasió
(UNE 56818): Danys petits
Adherència i resistència a
l'impacte:
+---------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les
24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦---------¦-----------------¦
¦Adherència
al
quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm
(INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de
complir ¦

+---------------------------------------------------------------------+
Resistència a la càrrega
concentrada en moviment
(UNE
56-814):
Danys
moderats
Resistència a la càrrega
rodant
(UNE
56-815):
Danys petits
Resistència a la càrrega
arrossegada (UNE 56-816):
Danys petits
Resistència al ratllat (UNE
48-173): Resistent
Resistència a la calor (UNE
48033): Fins a 250°C
Resistència química:
A l'àcid cítric al 10%:
15 dies
A l'acid làctic al 5%:
15 dies
A l'àcid acètic al 5%:
15 dies
A l'oli de cremar: Cap
modificació
Al
xilol:
Cap
modificació
Al clorur sòdic al 20%:
15 dies
A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE
DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla:
15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i
50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2
-8h
VERNÍS
DE
POLIURETÀ
URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a
l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 2h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de
3 minuts d'agitació (INTA
16.32.03) no ha de tenir
coàguls, pells ni dipòsits
durs
Temperatura
d'inflamació
(INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ±
2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16
02 89): >= 5
Índex de despreniments a
23 ± 2°C i 50 ± 5% HR
(INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C
± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA
16 02 29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pelꞏlícula
seca:
Ha de ser de color estable i
insaponificable.
Ha de ser resistent a la
intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA
16 06 05): < 6 unitats
pèrdua
de
lluminositat
(INTA 16 02 08)

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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Direcció de Logística i Manteniment
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Adherència (UNE 48032): Ha de tenir una consistència
adequada per a la seva
<= 2
aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs 16 02 32): > 23°C
ple i acabat d'obrir, no ha de Temps d'assecatge a 23 ±2°C i
tenir coàguls, pells ni dipòsits 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 45 min
durs (INTA 16 02 26).
Totalment seca: < 4 h
Relació resina epoxi/quitrà: Pes específic a 20°C: > 17,3
40/60
Temperatura d'inflamació del kN/m3
component base (INTA 16 02 Rendiment per una capa de 40 45 micres: > 4 m2/kg
44): > 30°C
Temps d'assecatge per a
ANTIOXIDANT
repintar (INTA 16 02 29): >= 18 IMPRIMACIÓ
AL POLIURETÀ:
h
Gruix de la capa (INTA 16 02 Ha de tenir una consistència
adequada per a la seva
24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina aplicació amb brotxa o pistola.
(INTA 16 06 04): Ha de complir Temps d'assecatge a 23 ±2°C i
Resistència a la immersió (INTA 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 15 min
16 06 01): Ha de complir
Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pelꞏlícula kN/m3
Rendiment per una capa de 40 líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 45 micres: > 4 m2/kg
3 minuts d'agitació (INTA
16 32 03) no ha de tenir IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
coàguls, pells, dipòsits durs Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
ni flotació de pigments.
Amb l'envàs ple i al cap de
Pigment: >= 26% de mini 3 minuts d'agitació (INTA
de plom electrolític
16.32.03) no ha de tenir
Puresa del mini de plom
coàguls, pells ni dipòsits
electrolític (INTA 16 12 11):
durs
>= 99,6%
Ha
de
tenir
una
Finor de la mòlta (INTA 16 consistència adequada per
02 55): < 50 micres
a la seva aplicació amb
Temperatura
d'inflamació
brotxa. Ha de fer córrer la
(INTA 16 02 32): > 25°C
brotxa i ha de fluir bé, i ha
Índex d'anivellament a 23 ±
de
deixar
una
capa
2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16
uniforme
després
de
02 89): > 3
l'assecat
Temps d'assecatge a 23
Al tacte: < 30 min
±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16
Totalment seca: < 2 h
02 29):
Temps d'assecatge a 23
Al tacte: < 1 h
±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16
Totalment seca: < 6 h
02 29):
Pes específic a 23 ± 2°C,
50 ± 5% HR (INTA 16 42 Característiques de la pelꞏlícula
seca:
03): > 18 kN/m3
Adherència (UNE 48032):
Rendiment per a una capa <= 2
de 30 - 40 micres: > 4
m2/kg
Característiques de la pelꞏlícula IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pelꞏlícula
seca:
Resistència a la boira líquida:
La mescla preparada, al
marina (INTA 16 01 01, cap de 3 minuts d'agitació,
ASTM B.117-73, oxidació
no ha de tenir coàguls, pells
marina 8 (0,1%) ASTM
ni dipòsits durs
D.610-68): >= 150 h
Ha
de
tenir
una
Adherència (UNE 48032): consistència adequada per
<= 2
a la seva aplicació amb
brotxa. Ha de fer córrer la
IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT
brotxa i ha de fluir bé, i ha
GRASSA:
de
deixar
una
capa
Ha de tenir una consistència
uniforme
després
de
adequada per a la seva
l'assecat
aplicació amb brotxa.
Temps d'assecatge a 23
Temperatura d'inflamació (INTA ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16
16 02 32): > 30°C
02 29):
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i
Al tacte: < 15 min
50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Totalment seca: < 1 h
Al tacte: < 1 h
Característiques de la pelꞏlícula
Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 seca:
Gruix de la capa: 4 - 10
kN/m3
micres
Rendiment per una capa de 45 Adherència (UNE 48032):
50 micres: > 4 m2/kg
<= 2
IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT
AL CLORCAUTXÚ:
-

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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LÍQUID DECAPANT DE BAIXA
ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el
color del material sobre el qual
s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5

2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

Subministrament: En pots o
bidons.
Emmagatzematge: En llocs
ventilats i no exposats al sol,
PINTURA DECAPANT:
dins del seu envàs tancat i
Ha de ser d'evaporació ràpida.
sense contacte amb el terra.
Un cop aplicat ha de desprendre S'ha de preservar de les
les capes de pintura en pocs gelades.
minuts.
Ha de tenir una consistència per 3.UNITAT
I
CRITERIS
a la seva aplicació amb brotxa o D'AMIDAMENT
espàtula.
Unitat d'amidament: la indicada
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC a la descripció de l'element
O INORGÀNIC:
Criteri d'amidament: quantitat
Temps d'assecatge: <= 30 min necessària subministrada a
Temps d'assecatge per a l'obra
repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
PROTECTOR
QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA:
No hi ha normativa de
Amb l'envàs ple i al cap de 3 compliment obligatori.
minuts d'agitació (INTA 16 32
03) no ha de tenir coàguls, pells 5.CONDICIONS
DE
ni dipòsits durs.
CONTROL DE RECEPCIÓ
Ha de tenir una consistència
adequada per a impregnar bé CONDICIONS DE MARCATGE
les fibres.
I
CONTROL
DE
LA
Adherència (UNE 48-032): <= 2 DOCUMENTACIÓ:
SEGELLADORA
POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75

AMB

SEGELLADORA:
Característiques de la pelꞏlícula
líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de
3 minuts d'agitació (INTA
16 32 03) no ha de tenir
coàguls, pells, dipòsits durs
ni flotació de pigments.
Ha de tenir una dilució
adequada per a la seva
aplicació amb brotxa. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de
fluir i anivellar bé, i ha de
deixar una capa uniforme
després de l'assecat
Finor de la mòlta (INTA 16
02 55): < 60 micres
Temperatura
d'inflamació
(INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23
±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16
02 29):
Al tacte: 30 min - 4 h
Totalment seca: < 12
h
Rendiment per a una capa
de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pelꞏlícula
seca:
Adherència (UNE 48032):
<= 2

A cada envàs hi ha d'haver les
dades següents:
-

Identificació del fabricant

-

Nom comercial del producte

-

Identificació del producte

-

Acabat, en el vernís

-

Codi d'identificació

-

Pes net
producte

-

Data de caducitat

-

Instruccions d'ús

-

Dissolvents adequats

-

Límits de temperatura

-

Temps d'assecatge al tacte,
total i de repintat

-

Toxicitat i inflamabilitat

SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència
adequada per a la seva
aplicació amb brotxa, corró o
pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies
poroses
sense
deixar pelꞏlícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a
20°C: < 1 h

o

volum

del

Color, en el vernís de
poliuretà
de
dos
components
Temps d'inducció de la
mescla i vida de la mescla,
en els productes de dos
components.

El document original ha estat signat electrònicament per:
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Els punts de control més
destacables són els següents:
-

Assaigs sobre pintura
líquida:

i per cada tipus diferent que
arribi
a
l'obra,
es
demanaran al contractista
els certificats del fabricant
que
garanteixin
el
compliment del plec de
condicions
tècniques,
incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats
per un laboratori acreditat:

-

Dotació
pigment

de

-

-

Puresa del mini de
plom
electrolític
INTA 16.12.11

-

-

Finor de la mòlta
dels
pigments
INTA
16.02.55
(10.57)

Proporció
mescla: Els punts de control més
Base/activador,
en destacables són els següents:
l'emprimació fosfatant o
Base/catalitzador en la brea Recepció del certificat de
epoxi.
qualitat del fabricant, on
constin els resultats dels
assaigs següents:

En cada subministrament
d'esmalt, es comprovarà
que
l'etiquetatge
dels
envasos
contingui
les
dades exigides a les
especificacions.

El control de recepció de
material verificarà que les
característiques dels materials
són coincidents amb l'establert
en la DT. Aquest control ha de
complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.

-

Control
de
documentació:
documents d'origen (full de
subministrament i etiquetat),
certificat
de
garantia
del
fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els
documents de conformitat o
autoritzacions
administratives
exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE
quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de
qualitat i avaluacions d'idoneïtat:
En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat,
ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant
assaigs: Si el material disposa
d'una
marca
legalment
reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es
podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les
característiques del material
garantides per la marca; i la DF
solꞏlicitarà en aquest cas, els
resultats
dels
assaigs
corresponents
al
subministrament
rebut.
En
qualsevol cas, la DF podrà
solꞏlicitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.

-

Pes
específic
UNE-EN
ISO
2811-1

-

Índex
d'anivellament
INTA.16.02.89
(9.68)

-

-

Temperatura
d'inflamació INTA
16.02.32A (7.61)

inspecció, en primera instància,
fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen
observant
irregularitats,
es
passarà a controlar el 100% del
subministrament.

Els assaigs d'identificació han
de resultar d'acord a les
especificacions del plec i a les
condicions garantides en el
Temperatura
certificat del material. En cas
d'inflamació
INTA d'incompliment, es realitzarà
160.232A
l'assaig sobre dues mostres
més del mateix lot, acceptant-ne
Índex
d'anivellament el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites
INTA 160289
especificacions.

-

Índex de despreniment
INTA 160.288

-

DE
Temps d'assecat INTA INTERPRETACIÓ
RESULTATS I ACTUACIONS
160.229
EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
DE
Envelliment accelerat ENVERNISSAT
PARAMENTS:
INTA 160.605

-

Adherència UNE EN Si en els terminis establerts al
començar l'obra no es fa
ISO 2409
l'entrega dels certificats de
En cas de no rebre aquests qualitat del fabricant, s'ha de
resultats abans del inici de realitzar una sèrie completa
a
càrrec
del
l'activitat, o que la DF no els d'assaigs
consideri
representatius,
el Contractista.
-

contractista haurà de realitzar
els assaigs corresponents, al Es repetirà l'assaig que no
seu càrrec i fora del pressupost compleixi les especificacions
Temps
sobre un altre mostra del mateix
d'assecatge INTA d'autocontrol.
lot.
16.02.29 (6.57)

Assaigs
pelꞏlícula seca:

sobre

-

CRITERIS DE
MOSTRES:

PRESA

Només s'acceptarà el lot, quan
DE els resultats obtinguts sobre les
dues
mostres
resultin
satisfactoris.

Resistència a la
boira marina UNE Els controls s'han de realitzar
segons les instruccions de la DF
EN ISO 9227
i els criteris indicats a les
de
procediment
Adherència UNE normes
corresponents.
__________________________
EN ISO 2409
__________________________
________________________
En cas de no rebre aquests
resultats abans del inici de
DE
l'activitat, o que la DF no els INTERPRETACIÓ
consideri
representatius,
el RESULTATS I ACTUACIONS
contractista haurà de realitzar EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
D'ELEMENTS
els assaigs corresponents, al IMPRIMACIÓ
seu càrrec i fora del pressupost METÀLꞏLICS:
d'autocontrol.
B9 - MATERIALS PER A
PAVIMENTS
No s'acceptaran els pots de
pintura
que
no
estiguin
degudament
etiquetats
i/o B95 - MATERIALS PER A
PAVIMENTS TÈCNICS
OPERACIONS DE CONTROL certificats, així com els que
presentin
mal
estat
de
EN
ENVERNISSAT
DE
conservació
i/o 0.ELEMENTS
QUE
PARAMENTS:
CONTEMPLA EL PLEC
emmagatzematge.

Els punts de control més
OPERACIONS DE CONTROL
destacables són els següents:
EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀLꞏLICS:
Abans de començar l'obra,
si varia el subministrament,

En cas d'observar deficiències
en l'estat de conservació d'un
pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la

B951411Z.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS
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Elements per a la formació d'un
paviment elevat registrable:
estructura de suport i rajoles.
S'han considerat els elements
següents:
Rajoles amb nucli de tauler
aglomerat i revestiment de
xapa d'acer galvanitzat i
suports regulables d'acer
galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
Tots els components que
formen el sistema, han de ser
compatibles entre sí.
La superfície no ha de tenir
defectes que impedeixin l'encaix
correcte i el bon assentament.
Totes les parts metàlꞏliques han
d'estar protegides contra la
corrosió.
En
els
elements
d'acer
galvanitzat, el recobriment de
zinc ha de ser llis, sense
discontinuïtats ni exfoliacions i
no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials.
Les rajoles no han de tenir
senyals de cops, bonys o plecs.
El nucli i el revestiment de xapa,
de la rajola, han d'estar ben
adherits.
En les rajoles, els angles i les
arestes han de ser rectes.
La part superior dels suports, ha
de permetre la colꞏlocació de les
rajoles del paviment amb les
separacions previstes.
Els suports, han de disposar
d'una base per a la seva fixació
al terra o sostre.
La forma d'expressió de les
mesures sempre ha de ser:
Llargària x amplària x gruix.
Les
característiques
mecàniques, el comportament
en front al foc i la conductivitat
electrostàtica, han de complir
l'especificat a l'UNE-EN 12825.
Les rajoles han de complir les
toleràncies
dimensionals
definides en funció de la seva
classe (UNE-EN 12825).
- Toleràncies dimensionals:
+-----------------------------------------------------------+
¦ Dimensió
¦
Classe 1 ¦ Classe 2 ¦
¦-----------------------------------¦----------¦------------¦
¦ Llargària del costat
¦ ±
0,2 ¦ ± 0,2 ¦
¦ Escairat
¦ ± 0,3
¦ ± 0,2 ¦
¦ Rectitut del costat
¦ ±
0,3 ¦ ± 0,2 ¦
¦ Gruix sense
recobriment
¦ ± 0,3 ¦ ± 0,2 ¦
¦ Gruix amb
recobriment
¦ ± 0,3 ¦ ± 0,2 ¦
¦ Gerxament
¦ ±
0,5 ¦ ± 0,2 ¦
¦ Concavitat
¦ ±
0,3 ¦ ± 0,2 ¦
¦ Diferència d'alçària entre el
can-¦ ± 0,2 ¦ ± 0,2 ¦
¦ tell perimetral i la superfície ¦
¦
+-----------------------------------------------------------+
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
Suports:
Capacitat portant (UNE-EN DELS ELEMENTS
12825): No ha de patir
deformacions
ni Revestiment tèxtil de fibra,
arrissada o de pel tallat, teixida
desperfectes
o amb suport d'arpillera o de
2.CONDICIONS
DE goma-escuma.
SUBMINISTRAMENT
I S'han considerat els materials
següents:
EMMAGATZEMATGE
- Llana
Subministrament: Empaquetats - Fibres sintètiques
de manera que no s'alterin les CARACTERÍSTIQUES
seves característiques i quedin GENERALS:
No ha de tenir vores desfilades,
protegits de la humitat.
En els documents comercials diferències de tonalitat, taques
que acompanyen al producte ni d'altres defectes superficials.
han de figurar la informació El color i la textura han de ser
uniformes a tota la superfície.
següent:
Nom del fabricant o marca La fibra ha d'estar protegida
amb un tractament contra les
comercial
Referència a la norma arnes.
Les vores han de ser rectes i
UNE-EN 12825
paralꞏleles entre elles.
Any i mes de marcatge
Altres característiques, en Ha de complir les condicions
el seu cas, definides requerides per la DF.
Desgast, pèrdua de pes i volum:
segons l'UNE-EN 12825
Els components han de ser Segons classificació
Segons
identificables de manera que es Punxonament:
pugui associar l'element i els classificació
Estabilitat dimensional:
documents comercials.
Emmagatzematge: En llocs - Humitat i calor:
(LEITAT
98.501)
secs, protegits de la intempèrie i
Higrotèrmica: Contracció < 1%
dels impactes.
(LEITAT
98.501)
Allargament <
3.UNITAT
I
CRITERIS Higrotèrmica:
0,5%
D'AMIDAMENT
- (LEITAT 98.501) Calor:
Unitat d'amidament: la indicada Contracció < 4 mm/m
- Resistència al foc (UNE-EN
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat 13501-1, UNE 23-102, LEITAT
necessària subministrada a 98.542): CFL-s2
Estabilitat
dimensional
l'obra
addicional per a moqueta
4.NORMATIVA
DE teixida:
- Acció mecànica (LEITAT
COMPLIMENT OBLIGATORI
98.231):
Extensió
no
*
UNE-EN
12825:2002 recuperable < 2%
Pavimentos
elevados Ha de tenir, determinades pel
laboratori d'assaig homologat,
registrables
les característiques següents:
- Característiques estructurals:
- Classificació i terminologia
(UNE 40-256)
- Determinació de les
dimensions (UNE 40-277)
__________________________
- Massa total (UNE 40-293)
__________________________
- Gruix total (UNE 40-245)
________________________
- Densitat de felpa visible
(UNE 40-242)
- Alçària del pèl (UNE 40257)
- Pes total de felpa visible
(UNE 40-243)
- Nombre de flocs o
bucles/unitat de superfície (UNE
B9 - MATERIALS PER A 40-258)
- Característiques bàsiques
PAVIMENTS
d'ús:
- Pèrdua de matèria per
B9R - MATERIALS PER A
l'abrasió (LEITAT 98.421)
PAVIMENTS TÈXTILS
- Pèrdua de gruix després
B9R3- MOQUETA
DE d'una càrrega dinàmica (UNE
FIBRES SINTÈTIQUES 40-245)
- Pèrdua de gruix després
d'una càrrega estàtica (UNE 400.ELEMENTS
QUE 291, UNE 40-292)
- Resistència a la roda de
CONTEMPLA EL PLEC
mobiliari (DIN 54324)
- Estabilitat dels colors a la
B9R3-0J7Z.
llum (UNE 40-187)
- Estabilitat de les tintes al
Plec de condicions
rentat sec i humit (UNE 40-029)

- Estabilitat de les tintes a la
neteja de les taques (UNE 40113)
- Estabilitat de les tintes al
rentat amb dissolvents orgànics
(UNE 40-099)
- Resistència a la tracció
(LEITAT 88.201)
- Resistència a l'estripada
(LEITAT 88.211)
- Resistència a la perforació
(LEITAT 88.221)
- Resistència a l'arrencament
del pèl (LEITAT 98.261)
- Característiques de neteja:
- Imputrescibilitat (LEITAT
88.811)
- Propensió a l'embrutament
(LEITAT 98.651)
- Característiques de confort:
- Absorció acústica (DIN
52212)
- Aïllament al soroll d'impacte
(UNE 74-040 (6))
- Aïllament tèrmic (DIN
52612)
- Propensió a les càrregues
electrostàtiques
(LEITAT
97.101)
El laboratori ha de realitzar una
valoració
de
totes
les
característiques segons ús i
tipus de colꞏlocació i classifiqui
el
revestiment
segons
la
graduació
UPEC,
la
del
"Secretariado Internacional de la
Lana"
o
una
altra
de
característiques similars.
Toleràncies:
- Amplària:
>= Amplària
nominal
- Gruix: ± 0,5%
Massa
total/unitat
de
superfície: Massa nominal ±
10%
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

Subministrament: En rotlles
empaquetats.
Emmagatzematge: En el seu
paquet, a cobert, en un lloc sec i
ventilat.
Sobre
superfícies
planes, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

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
compliment obligatori.

de

5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

DE
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CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ:
A l'envàs hi han de constar les
dades següents:
- Procediment de fabricació
- Tipus i classificació d'ús
- Característiques nominals
- Característiques del suport
- Característiques de la inducció
- Característiques de la subcapa

__________________________
__________________________
________________________

B9 -

MATERIALS PER
PAVIMENTS

B9U - MATERIALS
SÒCOLS

PER

A
A

B9U7 - SÒCOLS DE FUSTA
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

B9U7U110.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS

I
DELS

Sòcol de fusta de secció
rectangular.
S'han considerat els tipus de
fusta següents:
Roure envernissat
Castanyer envernissat
Pi per a pintar
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
La cara vista ha de ser plana,
neta i sense defectes.
FUSTA DE ROURE O DE
CASTANYER:
Ha de tenir un mínim de dos
costats envernissats i no ha de
tenir esquerdes, buits, grumolls
ni d'altres defectes en el
revestiment.
La superfície ha de ser llisa i ha
de tenir el color o les vetes, la
brillantor i la textura uniformes.
La fusta no ha d'haver estat
atacada per fongs, insectes ni
ha de tenir d'altres defectes.
Els angles i les arestes han de
ser rectes.
Llargària: >= 100 cm
Gruix: >= 0,8 cm
Duresa (UNE 56-534): 2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810):
8% - 13%
Toleràncies:
Llargària: + 5 mm
Amplària: ± 0,5 mm
Gruix: ± 0,3 mm

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
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FUSTA DE ROURE:
El llistó lateral ha de tenir un
Qualitat mínima de la fusta
reforç que permeti la fixació del
(UNE 56-809): Classe I
pany i dels seus accesoris.
Densitat: 0,7 - 0,75 kg/dm3
Ha de complir les condicions
Gruix de la pelꞏlícula de vernís: __________________________ requerides per la DF.
__________________________ Humitat dels perfils (H) (UNE
>= 80 micres
________________________
Toleràncies:
56-529): 7% <= H <= 11%
Aspecte de la cara vista:
Diferència d'humitat entre les
S'ha d'admetre la presència
fustes
emmetxades
(UNE
d'albeca, Nusos clars de D
56529): < 6%
< 2 mm, Nusos negres de D
Pes específic de la fusta al 12%
< 1 mm
d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
FUSTA DE CASTANYER:
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Qualitat mínima de la fusta BA - MATERIALS PER A Gruix del plafó d'acabat:
(UNE 56-809): Classe I
TANCAMENTS
I - Amb el plafó de partícules: >=
Densitat: 0,55 - 0,75 kg/dm3
4 mm
DIVISÒRIES
Gruix de la pelꞏlícula de vernís:
- Amb el plafó contraplacat: >=
PRACTICABLES
>= 80 micres
3 mm
Toleràncies:
BAQ - FULLES I BLOCKS DE - Amb plafó de fibres de densitat
Aspecte de la cara vista:
FUSTA
PER
A alta: >= 2,5 mm
S'ha d'admetre la presència
Eixamplament del llistó per a la
PORTES I ARMARIS
d'albeca, Nusos clars de D
fixació del pany (UNE 56-801):
< 2 mm, Nusos negres de D BAQD FULLES DE FUSTA - Llargària: >= 30 cm
< 1 mm
PER
A
PORTES - Amplària: >= 7 cm
Duresa mitjana (UNE 56-534):
INTERIORS
FUSTA DE PI:
>= 13 N
La superfície ha de ser llisa i ha
Amplària
dels
perfils
del
de tenir el color o les vetes i la 0.ELEMENTS
QUE bastidor: >= 30 mm
textura uniformes.
Balcament de la fulla (UNE 56CONTEMPLA EL PLEC
Qualitat mínima de la fusta
824): <= 6 mm
(UNE 56-809): Classe II
Curvatura de la fulla (UNE 56BAQDD28Z.
Densitat: 0,5 - 0,6 kg/dm3
824):
Toleràncies:
1.DEFINICIÓ
I - Bancades: <= 6 mm
Aspecte de la cara vista: CARACTERÍSTIQUES
DELS - Testeres: <= 2 mm
S'ha d'admetre la presència ELEMENTS
També ha de complir les
d'albeca, Nusos clars de D
característiques
físiques
< 50% amplària peça, Conjunt de perfils de fusta, indicades a la norma UNE 56Nusos negres de D < 20% plafons, motllures i material de 803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.
amplària peça
rebliment que formen la fulla de Toleràncies:
Amplària: ± 1 mm
la porta.
2.CONDICIONS
DE S'han considerat els tipus de Alçària: ± 2 mm
SUBMINISTRAMENT
I fulla següents:
Gruix: ± 1 mm
EMMAGATZEMATGE
Rectitud de les arestes: ± 2
- De cares llises
mm/m
- Amb motllura
Subministrament: En paquets - Rebaixada amb plafons
Planor: ± 1 mm/m
que protegeixin dels canvis - Amb galzes per a vidre
Escairat (UNE 56-821): <=
d'humitat
i
d'agresions - Amb galzes per a vidre i
2 mm
mecàniques.
Gruix de les fulles: ± 1 mm
barretes
Cada partida ha de portar S'han considerat els tipus Distància de la motllura
l'albarà amb les característiques d'acabat següents:
respecte el cantell de la
següents:
fulla: ± 1 mm
- De roure per envernissar
Marca del fabricant i país - De sapelꞏli per a envernissar
ESTRUCTURA INTERIOR DE
d'origen
CARTRÓ:
- De fusta per a pintar
Designació del tipus de S'han considerat els tipus El material de rebliment de
fusta
d'estructures interiors següents: l'ànima de la fulla ha de ser
Dimensions
nominals
i - De cartró
paper, cartró llis o de cartró
quantitat subministrada
ondulat.
- De fusta
Contingut d'humitat
Gramatge del material de
- Massisa
Emmagatzematge: En el seu CARACTERÍSTIQUES
rebliment:
embalatge, en llocs secs i GENERALS:
- Amb paper: >= 250 g/m2
protegides de la intempèrie. Les fulles no han de tenir - Amb cartró: >= 550 g/m2
S'han d'apilar sobre superfícies defectes superficials, com ara Superfície
de
l'alvèol
del
planes, de manera que no es cops, escrostonaments d'aresta, material de rebliment:
deformin.
- Amb paper o cartró llis: <= 6
etc.
La fusta no ha de tenir altres cm2
3.UNITAT
I
CRITERIS defectes que els citats com a - Amb cartró ondulat: <= 30
D'AMIDAMENT
cm2
admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos Gruix del material de rebliment:
Unitat d'amidament: la indicada morts.
- Amb paper o cartró llis i un
a la descripció de l'element
La fusta ha d'estar preparada alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
Criteri d'amidament: quantitat amb dues mans de tractament - Amb cartró ondulat: >= 2 mm
necessària subministrada a protector contra els fongs i els ACABAT PER A PINTAR:
l'obra
El parament d'acabat ha d'estar
insectes.
La unió dels perfils ha de ser fet amb plafó de partícules,
4.NORMATIVA
DE emmetxada i encolada.
plafó contraplacat o plafó de
COMPLIMENT OBLIGATORI
Si el parament d'acabat és fet fibres de densitat alta.
amb plafó de partícules o amb ESTRUCTURA INTERIOR DE
No hi ha normativa de plafó de fibres de densitat alta, FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar
compliment obligatori.
la fulla ha de ser xapada.
formada per una retícula de
perfils de fusta.
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Diàmetre dels nusos sans
(UNE_EN 1310): <= 2/3 de la
seva cara
Superfície de fongs blaus: <=
20% de la peça
Llargària
de
les
fissures
superficials
produïdes
per
l'assecatge (UNE_EN 1310): <=
5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i
dels travessers superiors: >= 7
cm
Amplària del travesser de base:
>= 24 cm
ACABAT
PER
A
ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han
d'estar xapades amb fullola de
la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts
desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni
restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans: <=
10 mm
Suma del diàmetre dels nusos
vius: <= 20 mm/m
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

I

- Defectes (UNE-EN 1310)
- Característiques geomètriques:
- Amplària
- Llargària
- Secció del perfil
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Planor
- Escairat: (UNE 56821)
CRITERIS DE
MOSTRES:

PRESA

DE

En aquest àmbit no es preveu la
realització d'assaigs.

DE
DE INTERPRETACIÓ
I RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Subministrament:
Amb
les
proteccions necessàries perquè
arribi
a
l'obra
amb
les
condicions exigides i amb
l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera
que no es deformin, en llocs
protegits de la intempèrie, sense
contacte directe amb el terra.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
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No s'acceptaran elements de
tancament que no arribin
garantits
per
escrit
pel
contractista, amb les condicions
abans esmentades.

CRITERIS

__________________________
__________________________
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
compliment obligatori.
5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

de BA - MATERIALS PER
TANCAMENTS
DIVISÒRIES
PRACTICABLES
DE

A
I

BAT - PORTES ACÚSTIQUES

OPERACIONS DE CONTROL:
0.ELEMENTS
QUE
El contractista haurà de garantir CONTEMPLA EL PLEC
per escrit que l'element de
tancament,
compleix
les BATA66X1.
condicions exigides al plec, i en
1.DEFINICIÓ
I
particular les següents:
CARACTERÍSTIQUES
DELS
ELEMENTS
- Aspecte (UNE 56520 i UNE
56521)
Conjunt complet de porta
acústica de fulles batents,
- Contingut d'humitat (UNE formada per una o varies fulles,
bastiment, accessoris per a
38337)
l'enllaç i rotació de la fulla, així
com la ferramenta d'apertura i
- Duresa mitjana a la secció tancament.
transversal (UNE 56534)
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
- Pes específic (UNE 56531)

Ha de tenir un aspecte uniforme
i no ha de tenir defectes
superficials, com és ara cops,
bonys, ratlles o defectes de
l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si
l'acabat és plastificat o prelacat,
ha de coincidir amb l'indicat a la
DT o el triat per la DF.
En les portes amb espiell,
aquest ha d'incloure un element
vidrat transparent, colꞏlocat a
l'alçada de la vista, que ha de
complir les condicions exigides
a la resta de la fulla.
No s'han d'utilitzar vidres que no
siguin armats.
La qualitat de la manyeria
colꞏlocada no ha de ser inferior
a la qualitat inicial de la porta.
S'ha de garantir un bon
ajustament en les cares de
contacte entre la fulla i el
bastiment.
El
conjunt
de
porta
i
mecanismes ha de complir les
condicions
subjectives
requerides per la DF.
L'estructura de la fulla ha de ser
suficientment sòlida per a
suportar el seu propi pes i ha de
tenir un grau de rigidesa
suficient per tal de garantir el
bon funcionament dels elements
de suspensió i guiatge de la
rotació i el bon encaix amb el
bastiment.
Tots els accessoris, així com la
ferramenta i elements de fixació,
han de ser compatibles amb el
suport sobre el que s'han
d'instalꞏlar i amb una protecció a
la corrosió equivalent a la de les
parts de la porta sobre la que
s'han de colꞏlocar.
Totes les peces exposades a la
intempèrie
han
d'estar
protegides contra la corrosió.
Components:
+---------------------------------------------------------------------+
¦ Aïllament
¦Característiques
dels
components
¦
¦
porta
¦
¦
¦------------¦--------------------------------------------------------¦
¦
47 dBA
¦Fulles de doble
xapa d'acer de gruix = 1,5 mm
cada una, ¦
¦
¦amb reblert de material
fonoabsorbent
¦
¦
¦Bastiment en forma de
L amb una cara inclinada,
¦
¦
¦de xapa d'acer de gruix
= 1,5 mm, amb reforç de tub
¦
¦
¦rectangular de
90x40x1,5 mm reblert amb el
mateix
¦
¦
¦material fonoabsorbent
que la fulla
¦
¦
¦Tanca de pressió per
falca
¦
¦------------¦--------------------------------------------------------¦
¦
43 dBA
¦Fulles de doble
xapa d'acer de gruix = 1,2 mm
cada una, ¦
¦
¦amb reblert de material
fonoabsorbent
¦

¦
¦Bastiment de xapa
d'acer de gruix = 1,2 mm
¦
¦
¦Tanca de pressió per
lleva i galze perimetral de junt
¦
¦
¦de neoprè
¦
¦------------¦--------------------------------------------------------¦
¦
41 dBA
¦Fulles de doble
xapa d'acer de gruix = 1,2 mm
cada una, ¦
¦
¦amb reblert de material
fonoabsorbent
¦
¦
¦Bastiment de xapa
d'acer de gruix = 1,2 mm
¦
¦
¦Tanca de pressió per
lleva i galze perimetral de junt
¦
¦
¦de neoprè
¦
+---------------------------------------------------------------------+
Dimensions:
Gruix:
Porta aïllament 47
dBA: 98 mm
Porta aïllament 43
dBA: 80 mm
Porta aïllament 41
dBA: 66 mm
Porta d'una fulla. Ample de la
fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de
la fulla: >= 60 cm
Nombre d'elements d'ancoratge
del bastiment:
Porta d'una fulla: >= 7
Porta de dues fulles: >= 8
Toleràncies:
Dimensions: ± 1 mm
Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
Rectitud d'arestes:
± 1
mm/m
Planor: ± 1 mm/m
Torsió dels perfils: ± 1°/m
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

Subministrament:
amb
els
elements que calguin per a
assegurar el seu escairat i la
seva planor.
Ha de portar de forma indeleble
i ben visible les dades següents:
Nom i direcció del fabricant
Data de fabricació
Designació de la porta
d'acord amb l'UNE 85-103
Emmagatzematge: Protegit de
les pluges, els focus d'humitat i
les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

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

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

* UNE 85103:1991 EX Puertas y
cancelas pivotantes abatibles.
Definiciones, clasificación y
características.
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Densitat seca (UNE 56531): >=
0,45 kg/dm3, <= 0,80 kg/dm3
Toleràncies:
- Amplària: + 5 mm, - 1 mm
- Alçària: + 5 mm, - 1 mm
- Llargària nominal: ± 2 mm/m
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

__________________________
__________________________
________________________
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

BA - MATERIALS PER
TANCAMENTS
DIVISÒRIES
PRACTICABLES
BAZ - MATERIALS
ESPECIALS PER
TANCAMENTS
DIVISÒRIES
PRACTICABLES
BAZ5- -

DE
I

Subministrament:
Amb
les
proteccions necessàries perque
arribi a l'obra en les condicions
exigides.
A Emmagatzematge: Protegit de
I les pluges, els focus d'humitat i
les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
A
UNITAT
I 3.D'AMIDAMENT

I

CRITERI

Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a
QUE l'obra

LLISTÓ DE FUSTA

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI

BAZ5-0ZGE.
Plec de condicions

No hi ha normativa
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS compliment obligatori.
DELS ELEMENTS
Llistons, perfils, etc. utilitzats
com a material auxiliar de suport
o acabat.
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
La fusta no ha de tenir altres
defectes que els citats com a
admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos
morts.
La fusta ha d'estar preparada
amb dues mans de tractament
protector contra els fongs i els
insectes.
Diàmetre dels nusos sans
(UNE_EN 1310): <= 1/2 de la
seva cara
Superfície de fongs blaus:
- Fusta per a pintar: <= 20% de
la peça
- Fusta per a envernissar: <=
0% de la peça
Llargària
de
les
fissures
superficials
produïdes
per
l'assecatge (UNE_EN 1310): <=
5% de la peça
Humitat dels perfils (UNE
56529): <= 12%
Resistència a la compressió de
la fusta (UNE 56535): >= 30
N/mm2
Resistència a la flexió de la
fusta (UNE 56537):
>= 42
N/mm2
Resistència al tall de la fusta:
>= 4,5 N/mm2
Duresa mitjana a la secció
tangencial (UNE 56534): >= 1,3

de

__________________________
__________________________
________________________

BA - MATERIALS PER
TANCAMENTS
DIVISÒRIES
PRACTICABLES
BAZ - MATERIALS
ESPECIALS PER
TANCAMENTS
DIVISÒRIES
PRACTICABLES
BAZG -

A
I

A
I

FERRAMENTA PER
A
FINESTRES
I
PORTES

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

BAZGU00Z,BAZGC360.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS

I
DELS

Conjunt
d'elements
que
permeten el gir o desplaçament,
el bloqueig en una posició fixa i
que faciliten agafar les fulles de
portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb
fulles batents:
Frontisses, tanca, manubri i
accesoris.
El sistema de tanca ha de
ser tres punts.
Portes batents:
Frontisses, tanca, manubris
i accessoris. Si la porta es
d'entrada ha de portar
espiera òptica i pom a la
cara exterior
El sistema de tanca ha de
ser de cop o de cop i clau si
la porta és d'entrada, o de
clau si la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb
fulles corredisses, i portes amb
fulles corredisses:
Guies
superiors
amb
rodaments i mecanismes
de fixació de la fulla,
element de guia inferior,
topalls, tiradors, tanca amb
mecanisme de bloqueig de
la fulla i accessoris
El sistema de tanca ha de
ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb
fulles oscilobatents:
Frontisses,
ferramenta
oscilobatent amb cremona i
compàs oscilobatent, tanca,
manubri i accessoris.
El sistema de tanca ha de
ser de dos, quatre o sis
punts, en funció de les
dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats
de la ferramenta han de ser els
indicats a la DT o en el seu
defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes
no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els
mecanismes ha de ser suau i
continu.
La superfície de la pala de les
frontisses ha de ser plana. Ha
de tenir forats aixamfranats que
permetin allotjar el cap del
cargol de fixació.
Toleràncies:
Dimensions nominals: ± 1
mm
FRONTISSES D'UN SOL EIX
Les frontisses d'un sol eix es
designen o classifiquen d'acord
amb uns codis de 8 dígits (UNEEN 1935):
-.Categoria de servei (primer
dígit)
- Grau 1:
Servei lleuger
(frontisses de portes i o finestres
d'ús domèstic cuidat, baixa
freqüència d'ús)
- Grau 2:
Servei mig
(frontisses de portes amb
freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 : Servei pesat (
frontisses
amb
elevada
freqüència d'ús pel públic o per
altres
persones
poc
incentivades
per
a
parar
atenció, és a dir, allà a on

existeixi un risc d'accident o mal
ús)
Grau 4:
Servei sever
(frontisses de portes que poden
tenir ús violent)
Durabilitat
segons
la
freqüència d'ús i la massa
màxima de l'element amb
frontisses (segon dígit)
- Frontisses destinades a
ésser
usades
només
en
finestres que s'assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a
ésser usades en portes que
s'assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d'assaig
(tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a ús en portes de
compartimentació al foc /fum
(quart dígit)
- Grau 0: no apte per a
utilitzar-se conjunts de portes
resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzarse conjunts de portes resistents
al foc/fum ( per aquestes portes
veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè
dígit):
-Totes les frontisses han de
ser de grau 1 complint els
requisits de seguretat per a l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè
dígit) d'acord amb UNE-EN
1670:
- Grau 0: Sense resistència
definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
Grau
2:
resistència
moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència
a l'efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a
utilitzar- se en conjunts de
portes resistents a l'efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzarse en conjunts de portes
resistents a l'efracció
- Grau de la frontissa (vuitè
dígit):
- Hi ha catorze graus
depenent de la combinatòria de
les anteriors classificacions.
Les frontisses d'un sol eix
fabricades d'acord amb l'UNEEN 1935 instalꞏlades en portes
tallafoc i/o de control de fums o
portes de tancament de vies
d'evacuació
han
d'anar
marcades amb els següents
elements:
- identificació, nom fabricant
o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma
europea
L'embalatge de les frontisses
d'un sol eix ha de mostrar

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

clarament amb etiqueta exterior
la classificació de grau de la
frontissa, dimensions, acabat i
número de referència del
fabricant.
En el cas que les frontisses
tinguin sentit de gir s'indicarà:
- L: Frontisses per a portes i
finestres que obren en sentit
horari.
- R: Frontisses per a portes i
finestres que obren en sentit
antihorari
La documentació tècnica o
l'embalatge
pot
portar
recomanacions per lubrificar les
frontisses en la instalꞏlació o en
servei.
PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen
o classifiquen d'acord amb uns
codis d'11 dígits (UNE-EN
12209):
- Categoria d'ús ( primer dígit):
- Grau 1: Ús per a persones
amb gran incentiu per a ésser
curoses.
- Grau 2: Ús per persones
amb algun incentiu per ésser
curoses.
- Grau 3: ús per persones
amb poc incentiu per ésser
curoses, alta probabilitat de mal
ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A:
50.000 cicles
d'assaig i sense càrrega sobre
picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles
d'assaig i sense càrrega sobre
picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles
d'assaig i sense càrrega sobre
picaporta
- Grau F:
50.000 cicles
d'assaig i càrrega de 10 N sobre
picaporta
- Grau G: 100.000 cicles
d'assaig i càrrega de 10 N sobre
picaporta
- Grau H: 200.000 cicles
d'assaig i càrrega de 10 N sobre
picaporta
- Grau L: 100.000 cicles
d'assaig i càrrega 25 N sobre
picaporta
- Grau M: 200.000 cicles
d'assaig i càrrega de 25 N sobre
picaporta
- Grau R: 100.000 cicles
d'assaig i càrrega de 50 N sobre
picaporta
- Grau S: 200.000 cicles
d'assaig i càrrega de 50 N sobre
picaporta
- Grau W: 100.000 cicles
d'assaig i càrrega de 120 N
sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles
d'assaig i càrrega de 120 N
sobre picaporta
- Massa de la porta i força de
tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa
de porta i força de tancament
<=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa
de porta i força de tancament
<=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa
de porta o especificat pel
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fabricant i força de tancament
<=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa
de porta i força de tancament
<=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa
de porta i força de tancament
<=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa
de porta o o especificat pel
fabricant i força de tancament
<=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa
de porta i força de tancament
<=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa
de porta i força de tancament
<=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa
de porta o especificat pel
fabricant i força de tancament
<=15 N
- Aptitud per a l'ús de portes
tallafoc i/o estanques al fum
(quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a
ésser utilitzada en portes
tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser
utilitzada en portes tallafoc i/o
estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè
dígit):
- Grau 0: sense requisits de
seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la
temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de
resistència a la corrosió i sense
requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a
la corrosió i sense requisit de
temperatura.
- Grau B:
Moderada
resistència a la corrosió i sense
requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la
corrosió i sense requisit de
temperatura.
Grau
D:
Molt
alta
resistència a la corrosió i sense
requisit de temperatura.
Grau
E:
Moderada
resistència a la corrosió i requisit
de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la
corrosió
i
requisit
de
temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta
resistència a la corrosió i requisit
de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència
a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i
sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i
sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i
sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i
sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb
resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i
sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i
amb resistència a la perforació
- Camp d'apliació de la porta
(vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada,
sense limitacions d'aplicació.

- Grau B: Porta encastada i
batent
- Grau C: Porta encastada i
corredissa
- Grau D: Porta sobreposada
i sense limitacions d'aplicació
- Grau E: Porta sobreposada
i batent
- Grau F: Porta sobreposada
i corredissa
- Grau G: Porta tubular i
sense limitacions d'aplicació
- Grau H: Porta encastada,
batent i recolzada
Grau
J:
Porta
sobreposada, batent cap a
l'interior.
- Grau K: Porta encastada,
batent i bloquejada des del
interior
- Grau L: Porta encastada,
corredissa i bloquejada des del
interior
Grau
M:
Porta
sobreposada,
batent
i
bloquejada des del interior
Grau
N:
Porta
sobreposada,
corredissa
i
bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada,
batent, recolzada i bloquejada
des del interior
Grau
R:
Porta
sobreposada, batent cap al
interior i bloquejada des del
interior
- Tipus de maniobra de clau i
bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i
bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i
bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i
bloqueig manual amb bloqueig
intermedi
- Grau D: Pany de gorja i
bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i
bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i
bloqueig manual amb bloqueig
intermedi
- Grau G: Pany sense clau i
bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i
bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca
(desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o
maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta
sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta
sense molla de retorn per a ús
sever
- Grau 4: Pany per a maneta
sense molla de retorn i ús sever
especificat pel fabricant
- Requisits d'identificació de la
clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A:
Mínim tres
elements retenidors
- Grau B:
Mínim cinc
elements retenidors
- Grau C:
Mínim cinc
elements
retenidors,
amb
nombre extens de combinacions
efectives.

- Grau D:
Mínim sis
elements retenidors
- Grau E:
Mínim sis
elements
retenidors,
amb
nombre extens de combinacions
efectives
- Grau F:
Mínim set
elements retenidors
- Grau G:
Mínim set
elements
retenidors,
amb
nombre extens de combinacions
efectives
- Grau H:
Mínim vuit
elements
retenidors,
amb
nombre extens de combinacions
efectives
En l'etiqueta o embalatge ha
d'indicar-se el nom del fabricant
o
marca
registrada,
la
identificació clara del producte,
la classificació i el número de la
norma
europea
(UNE-EN
12209).
MECANISMES
DE
TANCAMENT CONTROLAT
Dispositius
de
tancament
controlat de portes batents;
aquests dispositius poden anar
colꞏlocats sobre o en el marc,
sobre o en la porta o en el terra.
Es classifiquen seguint una
codificació de sis dígits:
- Categoria d'ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament
de la porta amb un angle mínim
d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament
des d'un angle d'obertura de
180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles
d'assaig
- Força del tancaportes (tercer
dígit)
- Hi ha set nivells de força
que contemplen l'amplaria de la
porta,
massa,
moments
d'obertura,
moment
de
tancament i rendiment del
tancaportes. Veure taula 1 UNEEN 1154.
- Aptitud per a la utilització
sobre portes resistents al foc i/o
estanques al fum (quart dígit)
- Grau 0: No apte per a l'ús
de portes tallafoc/estanques al
fum.
- Grau 1: Apte per a la
utilització
en
portes
tallafoc/estanques a l fum.
- Seguretat (cinquè dígit):
Grau
1:
Tots
els
tancaportes han de satisfer el
requisit essencial de seguretat
en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè
dígit):
Grau
0:
Sense
prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3:
Resistència
elevada
- Grau 4: .Resistència molt
elevada
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

FRONTISSES D'UN SOL EIX

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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El subministrador ha de posar a
disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que
acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes
tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de
Prestacions
En l'embalatge o/i documentació
que acompanya el producte ha
de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat
amb
els
Reials
Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d'anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d'identificació de
l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del
fabricant.
Direcció
registrada
del
fabricant
- Dos últims dígits de l'any en
que es va aplicar el marcatge
CE
- El número del certificat de
conformitat CE.
- Referència a aquesta norma
UNE-EN 1935
- La designació i informació de
les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha de posar a
disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que
acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes
tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de
Prestacions
En l'embalatge o/i documentació
que acompanya el producte ha
de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat
amb
els
Reials
Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d'anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d'identificació de
l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del
fabricant.
Direcció
registrada
del
fabricant
- Dos últims dígits de l'any en
que es va aplicar el marcatge
CE
- El número del certificat de
conformitat CE.
- Referència a aquesta norma
UNE-EN 12209
- La designació i informació de
les prestacions (11 dígits)
MECANISMES
DE
TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha de posar a
disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que
acredita el marcatge CE,
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segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes
tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de
Prestacions
En l'embalatge o/i documentació
que acompanya el producte ha
de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat
amb
els
Reials
Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d'anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d'identificació de
l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del
fabricant.
Direcció
registrada
del
fabricant
- Dos últims dígits de l'any en
que es va aplicar el marcatge
CE
- El número del certificat de
conformitat CE.
- Referència a aquesta norma
UNE-EN 1154
- La designació i informació de
les prestacions (6 dígits)
Subministrament:
Amb
les
proteccions necessàries perque
arribi a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: protegides
de les pluges, focus d'humitat i
d'impactes.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a
l'obra
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
FRONTISSES D'UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes
para la edificación. Bisagras de
un solo eje. Requisitos y
métodos de ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes
para edificación. Cerraduras y
pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos
mecánicos.
Requisitos y métodos de
ensayo.
MECANISMES
DE
TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes
para la edificación. Dispositivos
de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de
ensayo.

__________________________
__________________________
________________________

BC - MATERIALS PER
ENVIDRAMENTS

A

BC1 - VIDRES PLANS
BC15 - VIDRES
LAMINARS
DE SEGURETAT
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

BC151D01.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS

I
DELS

Vidre format per varies llunes
unides per calandratge i fusió en
autoclau d'una làmina de butiral
de polivinil intercalada, capaç de
proporcionar
una
protecció
contra atacs manuals o de
projectils.
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
Ha de tenir les cares paralꞏleles
i pulides.
Les llunes que formen el vidre
laminar i el vidre laminar de
seguretat han de ser d'algun
dels tipus següents:
vidre de silicat sodocàlcic
segons norma UNE-EN
572-1
vidre borsilicatat segons
norma UNE-EN 1748-1-1
vitroceràmica segons UNEEN 1748-2-1
vidre de silicat sodocàlcic
termoendurit segons UNEEN 1863-1
vidre de silicat sodocàlcic
trempat
tèrmicament
segons UNE-EN 12150-1
vidre de silicat sodocàlcic
endurit
químicament
segons UNE-EN 12337-1
vidre
borsilicatat
de
seguretat
trempat
tèrmicament segons UNEEN 13024-1
productes de vidre de silicat
alcalinoterri segons UNEEN 14178-1
vidre de seguretat de silicat
alcalinoterri
trempat
tèrmicament i tractat 'heat
soak'
segons
UNE-EN
14179-1
vidre de seguretat de silicat
alcalinoterri
trempat
tèrmicament segons UNEEN 14321-1
Classificació
dels
vidres
resistents a l'impacte manual
(segons UNE-EN 356):

+--------------------------------------------------------------+
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦
Nombre total¦ Designació codi
¦
¦resistència¦
(mm)
¦ de
cops ¦categoria resistència¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦
P1A
¦
1 500
¦ 3
triàngle ¦ EN 356 P1A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦
P2A
¦
3 000
¦ 3
triàngle ¦ EN 356 P2A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦
P3A
¦
6 000
¦ 3
triàngle ¦ EN 356 P3A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦
P4A
¦
9 000
¦ 3
triàngle ¦ EN 356 P4A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦
P5A
¦
9 000
¦3x3
triàngle ¦ EN 356 P5A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦ P6B ¦
¦ 30 a 50 ¦
EN 356 P6B
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦ P7B ¦
¦ 51 a 70 ¦
EN 356 P7B
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦ P8B ¦
¦ més de 70
¦ EN 356 P8B
¦
+--------------------------------------------------------------+
Classificació
dels
vidres
resistents als atacs de projectils
(segons UNE-EN 1063):
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Condicions assaig
¦
¦
¦------------------------------¦------------------------------------------¦
¦CLASSE¦ Tipus ¦ Calibre ¦
Tipus ¦ Massa ¦ Dist. ¦ Vel. ¦
Num. ¦ Dist. ¦
¦
¦ arma ¦
¦
¦ (g)
¦ tir ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(m) ¦ (8m/s) ¦
¦ (mm) ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR1 ¦ rifle ¦ 0,22 LR ¦ L/RN
¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦ 3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR2 ¦ arma ¦ 9 mm ¦
FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦
400±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦ Luger ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR3 ¦ arma ¦0,357 Rem.¦
FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦
430±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦ Magnum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR4 ¦ arma ¦ 0,44 Rem.¦
FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦
440±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
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¦
¦ curta ¦ Magnum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR5
¦
rifle ¦
5,56x45
¦FJ/PB/SCP1¦
4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦ 3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR6 ¦ rifle ¦ 7,62x51 ¦
FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦
830±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR7 ¦ rifle ¦ 7,62x51 ¦
FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦
820±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1
¦escopeta¦Cal. 12/70¦
Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦
420±20 ¦ 1 ¦ - ¦
¦
¦
¦
¦ massís ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1
¦escopeta¦Cal. 12/70¦
Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦
420±20 ¦ 3 ¦125±10 ¦
¦
¦
¦
¦ massís ¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
El gruix nominal ha de ser la
suma del gruix nominal dels
vidres i plàstics que el
composen i el gruix dels
intercaladors.
Tolerància sobre el gruix en
vidres laminats obtinguts
per laminació:
La tolerància del gruix del vidre
laminat no ha de superar la
suma de les toleràncies dels
components de cadascuna de
les llunes que conformen els
productes vitris bàsics que
constitueixen els vidres segons
les seves normes (UNE-EN
1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1,
UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3,
UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5,
UNE-EN 572-6). No cal tindre
en compte la tolerància del gruix
de l'intercalador si el gruix total
d'aquest es < 2 mm. En el cas
de que el gruix total de
l'intercalador
>=
2
mm,
aleshores
s'aplicarà
una
tolerància de ± 2 mm. Per als
panells
de
plàstic,
les
toleràncies del gruix han de
considerar-se com equivalents a
les del vidre pla del mateix gruix
nominal.
- Tolerància sobre el gruix en
vidres laminats conjuntats per
decantació:
La tolerància del gruix del vidre
laminat no ha de superar la
suma de les toleràncies dels
components de cadascuna de
les llunes que conformen els
productes vitris bàsics que
constitueixen els vidres segons
les seves normes, es a dir UNEEN 572-2, UNE-EN 572-3, UNEEN 572-4, UNE-EN 572-5, UNEEN 572-6 i la tolerància dels
intercaladors fosos. Per als
panells
de
plàstic,
les

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

toleràncies del gruix han de
considerar-se com equivalents a
les del vidre pla del mateix gruix
nominal.
Les
toleràncies
admissibles per als intercaladors
fosos són les següents:
+-------------------------------------+
¦
Gruix
dels
intercalador
¦Toleràncies¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
< 1 mm ¦ ± 0,4 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦ => 1 mm a < 2 mm
¦ ± 0,5
mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦ => 2 mm a < 3 mm
¦ ± 0,6
mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦ => 3 mm
¦ ± 0,5 mm
¦
+-------------------------------------+
Toleràncies de l'amplària i la
llargària per a mides fixes:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
Toleràncies t de l'amplària
B i la llargària H (mm)
¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix
nominal > 8 mm
¦
¦
¦------------------------------------¦
¦ Dimensions ¦ Gruix nominal ¦
Tots els panells ¦Al menys un
panell¦
¦nominals B ó H¦ =< 8 mm
¦
de gruix nominal ¦ de gruix
nominal ¦
¦
(mm)
¦
¦
< 10
mm ¦ => 10 mm ¦
¦--------------¦---------------¦-----------------¦------------------¦
¦ < 1 100 ¦
+ 2,0
¦
+
2,5
¦
+ 3,5
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 2,5
¦
¦--------------¦---------------¦-----------------¦------------------¦
¦ < 1 500 ¦
+ 3,0
¦
+
3,5
¦
+ 4,5
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 3,0
¦
¦--------------¦---------------¦-----------------¦------------------¦
¦ < 2 000 ¦
+ 3,0
¦
+
3,5
¦
+ 5,0
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 3,5
¦
¦--------------¦---------------¦-----------------¦------------------¦
¦ < 2 500 ¦
+ 4,5
¦
+
5,0
¦
+ 6,0
¦
¦
¦
- 2,5
¦
- 3,0
¦
- 4,0
¦
¦--------------¦---------------¦-----------------¦------------------¦
¦ > 2 500 ¦
+ 5,0
¦
+
5,5
¦
+ 6,5
¦
¦
¦
- 3,0
¦
- 3,5
¦
- 4,5
¦
+-------------------------------------------------------------------+
Donades les fulles nominals de
l'amplària B i la llargària H d'una
fulla, aquesta s'ha de poder
inscriure en l'interior d'un
rectangle format a partir de les
dimensions
nominals
incrementades per la tolerància
límit superior i circumscriure en
un rectangle format a partir de

les
dimensions
nominals
reduïdes la tolerància límit
inferior. Els costats d'aquests
rectangles
han
de
restar
paralꞏlels entre si i han de tenir
el mateix centre.
Valors
màxims
de
desplaçaments (mala alineació
d'una de les vores de les fulles
de vidre o de plàstic que formen
el vidre laminat):
+----------------------------------------------------------+
¦ Dimensions nominals B ó H ¦
Desplaçament
màxim
admissible ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦------------------------------¦
¦
B, H =< 1 000
¦
2,0 mm
¦
¦---------------------------¦------------------------------¦
¦ 1 000 < B, H =< 2 000
¦
3,0 mm
¦
¦---------------------------¦------------------------------¦
¦ 2 000 < B, H =< 4 000
¦
4,0 mm
¦
¦---------------------------¦------------------------------¦
¦
B, H > 4 000
¦
6,0 mm
¦
+----------------------------------------------------------+
Defectes puntuals admissibles a
la part visible (segons UNE-EN
ISO 12543-6):
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Dimensió ¦
¦ 0,5 < d =<
1,0 ¦
1,0 < d =< 3
¦
¦ defectes d ¦
¦
¦
¦
¦ (mm)
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦----------¦----------------¦---------------------------------¦
¦ Dimensió ¦
¦
Per a
¦
¦
¦
¦
¦
¦ panell A ¦
¦ qualsevol
¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦
A>8 ¦
¦ (mm2)
¦
¦
mida
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦----------¦----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦
¦ Nombre de ¦ 2 fulles ¦Sense
limitació, ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1/m2 ¦
1,2/m2 ¦
¦ defectes
¦ 3 fulles ¦no
obstant, sense¦ 2 ¦ 3
¦
1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦
¦ admissible
¦ 4 fulles
¦acumulació de ¦ 3 ¦ 4 ¦
2/m2 ¦ 2,4/m2 ¦
¦
¦ =>5 full ¦defectes
¦ 3 ¦ 5 ¦ 2,5/m2 ¦ 3/m2 ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
Es dóna una acumulació de
defectes si quatre o més
defectes es troben a una
distància inferior a 200 mm
entre si. Aquesta distància es
redueix a 180 mm per als vidres
laminats composats per 3
panells; a 150 mm per als vidres
laminats composats per 4
panells i a 100 mm per a vidres

laminats composats per 5 o més
panells.
El
nombre
de
defectes
admissibles de la taula anterior
s'ha d'augmentar en 1 unitat per
cada intercalador de gruix
superior a 2 mm.
Defectes lineals a la part visible
(segons UNE-EN ISO 12543-6):
+--------------------------------------------------------------+
¦ Superfície del panell ¦ Nombre
defectes lineals admissibles ¦
¦
¦
de llargària
=> 30 mm
¦
¦--------------------------------------------------------------¦
¦
=< 5 m2
¦
no
admissible
¦
¦--------------------------------------------------------------¦
¦
5 a 8 m2
¦
1
¦
¦--------------------------------------------------------------¦
¦
> 8 m2
¦
2
¦
+--------------------------------------------------------------+
Només
son
admissibles
defectes lineals inferiors a 30
mm de llargària.
En
el
cas
de
vores
emmarcades,
s'admeten
defectes a la zona de les vores
que no sobrepassin els 5 mm de
diàmetre. Per als panells =< 5
m2, l'amplària de la zona de les
vores és de 15 mm. Per als
panells de dimensions > 5 m2,
l'amplària de la zona de les
vores s'incrementa a 20 mm. Si
apareixen bombolles, aquesta
zona no ha d'excedir del 5% de
la zona de les vores.
No s'admeten fissures.
No s'admeten plecs o ratllades a
la zona visible
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

Subministrament: Protegit de
manera que no s'alterin les
seves característiques.
Emmagatzematge:
Protegit
contra les accions mecàniques
(cops, ratllades, sol directe, etc.)
i contra les accions químiques
(impressions
i
alteracions
d'adherència entre les llunes i la
làmina de butiral de polivinil,
produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de
25 cm de gruix com a màxim i
amb un pendent del 6%
respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les
altres
estibes
mitjançant
intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un
material protector.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

m2 de superfície necessària
subministrada a l'obra, amidada
segons les especificacions de la
DT.
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S'han
de
considerar
les
respectives dimensions d'acord
amb els criteris següents:
Llargària
i
amplària:
Múltiples de 3 cm
Per a unitats amb superfície
< 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat
superior en el cas que la
dimensió no ho sigui.
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valors
per
següents:

les

-

Transmitància
(W/m2K)

-

Factor solar

- Productes per a ús en un
conjunt envidrat que pretengui
específicament
proporcionar
U resistència al foc,

propietats

tèrmica

El subministrador ha de posar a
4.NORMATIVA
DE disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
COMPLIMENT OBLIGATORI
documentació següent, que
UNE-EN 14449:2006 Vidrio acredita el marcatge CE,
para la edificación. Vidrio segons el sistema d'avaluació
laminado y vidrio laminado de de conformitat aplicable, d'acord
seguridad. Evaluación de la
amb el que disposa l'apartat
conformidad/Norma
de
7.2.1 del CTE:
producto.
UNE-EN 356:2001 Vidrio de
construcción.
Vidrio
de
seguridad.
Ensayo
y
clasificación de la resistencia al
ataque manual.
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de
construcción.
Vidrio
de
seguridad.
Ensayo
y
clasificación de la resistencia al
ataque por balas.
UNE-EN ISO 12543-5:1999
Vidrio para la edificación. Vidrio
laminado y vidrio laminado de
seguridad.
Parte
5:
Dimensiones y acabado de
bordes. (ISO 12543-5:1998).
UNE-EN ISO 12543-6:1998
Vidrio para la edificación. Vidrio
laminado y vidrio laminado de
seguridad. Parte 6: Aspecto.
(ISO 12543-6:1998).

-

Desnivell > 0,55m i <
- Productes per a usos lligats a
12m: X= qualsevol ;
riscos de ''seguretat en ús'' i
Y= B o C; Z=1 o 2
sotmesos
a
aquestes
regulacions,
Desnivell < 0,55m:
X= 1,2 o 3; Y= B o C;
- Productes per a usos
Z= qualsevol
sotmesos a regulació de reacció
al foc de Nivell o Classe: A1, A2,
Si el material ha de ser B, C, D, E:
component de les obertures del
tancament exterior d'un espai
- Sistema 3: Declaració de
habitable, el fabricant ha de
Prestacions
declarar, com a mínim, els

a

-

Resistència
l'efracció
(propietats
trencament
resistència
l'atac)

a

- Sistema 1: Declaració de
Prestacions

Han de portar el marcatge CE
de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge
CE s'ha d'acompanyar de la
- Productes per a usos següent informació:
sotmesos a regulació de reacció
al foc de Nivell o Classe: A1*, F. Número d'identificació de
* Productes o materials que no
l'organisme de certificació
necessiten sotmetre's a assaig
(només per als productes
de reacció al foc (per exemple
amb sistema de certificació
1)
productes o materials de la
classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves Nom, marca comercial i
modificacions),
adreça
registrada
del
fabricant
- Productes per a usos
sotmesos
a regulació de Els 2 últims dígits de lany
prestació al foc exterior de Nivell
en que es fixa el marcat
o Classe: productes considerats
conformes sense necessitat Número de certificat de
d'assaig,
conformitat CE o del

DE

Resistència
l'explosió

- Productes per a envidraments
antibala o antiexplosió:

- Productes per a qualsevol ús
excepte en usos de resistència
al foc, reacció al foc, prestació al CONDICIONS DE MARCATGE foc
exterior,
antibala
o
I
CONTROL
DE
LA antiexplosió, riscos de seguretat
DOCUMENTACIÓ:
en ús i usos relacionats amb la conservació
d'energia
i/o
Si els vidres es situen en àrees aïllament:
de risc d'impacte d'acord amb
CTE, de superfícies envidriades
- Sistema 4: Declaració de que no disposin de protecció Prestacions
tindran una classificació de
prestacions X(Y)Z determinat
- Productes per a usos
per l'UNE-EN 12600. Els valors
relacionats amb la conservació
X(Y)Z en funció de la diferència
d'energia i/o atenuació acústica,
de cota entre els dos costats de
la superfície envidriada:
- Productes per a usos
sotmesos
a regulació de
Desnivell
>
12m:
prestació al foc exterior de Nivell
X=qualsevol; Y= B o
o
Classe:
productes
que
C; Z=1
requereixen assaig,
5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

-

certificat de control
fàbrica, si procedeix

-

Resistència
a
l'impacte del cos
pendular
(propietats
de
trencament segura
i resistència a
l'atac)

-

Resistència
mecànica (canvis
bruscs
de
temperatura)

-

Resistència
mecànica
(resistència
al
vent, neu, càrrega
permanent
i/o
càrregues
imposades)

-

Aïllament al soroll
aeri directe

-

Propietats
tèrmiques

-

Propietats
radiació
(transmitància
lluminosa
reflectància)

en

Referència a la norma
europea UNE-EN 14449
Descripció del producte:
nom
genèric,
material,
mides i ús previst

-

Informació
sobre
les
característiques essencials
pertinents mostrada com:
-

de
i
a

de

i

Propietats
de
radiació
(característiques
de l'energia solar)

Característiques a les
que s'aplica l'opció
'Prestació
No
Determinada' (NPD)

-

Valors presentats com
designació
normalitzada

-

Valors declarats i quan
procedeixi, nivell o
classe per a cada OPERACIONS DE CONTROL:
característica
essencial:
Les tasques de control a
realitzar són les següents:
Resistència al foc
Inspecció visual del material a la
seva recepció.
Reacció al foc
-

Comportament
davant del foc
exterior

-

Resistència a la
bala

Abans de començar l'obra,
si varia el subministrament,
i per cada tipus diferent que
arribi
a
l'obra,
es
demanaran al contractista
els certificats del fabricant
que
garanteixin
el
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compliment del plec de
condicions
tècniques,
incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats
per un laboratori acreditat:
-

Duresa al ratllat (Mohs)

-

Coeficient
transmisió tèrmica

-

Característiques
geomètriques

-

-

de

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-

En cas de no presentar aquests
resultats, o que la DF tingui
dubtes
de
la
seva
representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR,
marcatge CE o altre legalment
reconeguda a un país de l'UE,
es pot prescindir de la
presentació dels assaigs de
control de recepció.

Els resultats dels assaigs sobre
totes les peces de les mostres
han de complir les condicions
En
cas
Factor
de especificades.
d'incompliment, s'ha de repetir
transmissió
l'assaig,
a
càrrec
del
energètica.
contractista, sobre el doble
Factor de reflexió número de mostres del mateix
lot, acceptant-se aquest, quan
energètica.
els resultats obtinguts sobre
les
peces
resultin
Factor d'absorció totes
satisfactoris.
energètica.

Característiques
energètiques:

-

Duresa al ratllat (Mohs)

-

Coeficient
transmisió tèrmica

-

-

-

de

__________________________
__________________________
Resistència a l'impacte ________________________
(CTE SU)

Fragments resultants
del trencament per
impacte de la lluna
trempada (UNE 43018).
BC - MATERIALS PER
ENVIDRAMENTS
Característiques
geomètriques.

A

BC1 - VIDRES PLANS

BC1A- - VIDRE
LAMINAR
En cas de no presentar aquests
DE SEGURETAT
resultats, o que la DF tingui
OPERACIONS DE CONTROL dubtes
de
la
seva
ELEMENTS
QUE
EN VIDRE TREMPAT:
representativitat, es realitzaran 0.CONTEMPLA EL PLEC
aquests assaigs sobre el
Les tasques de control a material rebut, a càrrec del BC1A-0TOI.
realitzar són les següents:
contractista.
Plec de condicions
Inspecció visual del material a la En cas de que el material
seva recepció.
disposi de la Marca AENOR, 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DELS ELEMENTS
marcatge CE o altre legalment
Abans de començar l'obra, reconeguda a un país de l'UE, Vidre format per varies llunes
si varia el subministrament, es pot prescindir de la unides per calandratge i fusió en
i per cada tipus diferent que presentació dels assaigs de autoclau d'una làmina de butiral
de polivinil intercalada, capaç de
arribi
a
l'obra,
es control de recepció.
proporcionar
una
protecció
demanaran al contractista
contra atacs manuals o de
els certificats del fabricant
projectils.
que
garanteixin
el
CARACTERÍSTIQUES
compliment del plec de CRITERIS DE PRESA DE GENERALS:
condicions
tècniques, MOSTRES:
Ha de tenir les cares paralꞏleles
i pulides.
incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats Els controls s'han de realitzar Les llunes que formen el vidre
laminar i el vidre laminar de
per un laboratori acreditat:
segons les instruccions de la DF seguretat han de ser d'algun
i els criteris indicats a les dels tipus següents:
Pes.
normes
de
procediment - vidre de silicat sodocàlcic
segons norma UNE-EN 572-1
corresponents.
- vidre borsilicatat segons norma
Índex
d'atenuació
UNE-EN 1748-1-1
acústica (ISO R-140).
- vitroceràmica segons UNE-EN
1748-2-1
Característiques
INTERPRETACIÓ
DE - vidre de silicat sodocàlcic
lluminoses:
RESULTATS I ACTUACIONS termoendurit segons UNE-EN
1863-1
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- vidre de silicat sodocàlcic
Factor
de
trempat tèrmicament segons
transmissió
Si en els terminis establerts al
UNE-EN 12150-1
lluminosa
començar l'obra no es fa - vidre de silicat sodocàlcic
l'entrega dels certificats de endurit químicament segons
Factor de reflexió qualitat del fabricant, s'ha de UNE-EN 12337-1
lluminosa
realitzar una sèrie completa - vidre borsilicatat de seguretat
d'assaigs
a
càrrec
del trempat tèrmicament segons
UNE-EN 13024-1
Contractista.
Factor solar.

- productes de vidre de silicat
alcalinoterri segons UNE-EN
14178-1
- vidre de seguretat de silicat
alcalinoterri
trempat
tèrmicament i tractat "heat soak"
segons UNE-EN 14179-1
- vidre de seguretat de silicat
alcalinoterri
trempat
tèrmicament segons UNE-EN
14321-1
Classificació
dels
vidres
resistents a l'impacte manual
(segons UNE-EN 356):
+--------------------------------------------------------------+
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦
Nombre total¦ Designació codi
¦
¦resistència¦
(mm)
¦ de
cops ¦categoria resistència¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦
P1A
¦
1 500
¦ 3
triàngle ¦ EN 356 P1A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦
P2A
¦
3 000
¦ 3
triàngle ¦ EN 356 P2A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦
P3A
¦
6 000
¦ 3
triàngle ¦ EN 356 P3A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦
P4A
¦
9 000
¦ 3
triàngle ¦ EN 356 P4A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦
P5A
¦
9 000
¦3x3
triàngle ¦ EN 356 P5A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦ P6B ¦
¦ 30 a 50 ¦
EN 356 P6B
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦ P7B ¦
¦ 51 a 70 ¦
EN 356 P7B
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦--------------------¦
¦ P8B ¦
¦ més de 70
¦ EN 356 P8B
¦
+--------------------------------------------------------------+
Classificació
dels
vidres
resistents als atacs de projectils
(segons UNE-EN 1063):
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Condicions assaig
¦
¦
¦------------------------------¦------------------------------------------¦
¦CLASSE¦ Tipus ¦ Calibre ¦
Tipus ¦ Massa ¦ Dist. ¦ Vel. ¦
Num. ¦ Dist. ¦
¦
¦ arma ¦
¦
¦ (g)
¦ tir ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(m) ¦ (8m/s) ¦
¦ (mm) ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR1 ¦ rifle ¦ 0,22 LR ¦ L/RN
¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦ 3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR2 ¦ arma ¦ 9 mm ¦
FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦
400±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
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¦
¦ curta ¦ Luger ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR3 ¦ arma ¦0,357 Rem.¦
FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦
430±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦ Magnum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR4 ¦ arma ¦ 0,44 Rem.¦
FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦
440±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦ Magnum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR5
¦
rifle ¦
5,56x45
¦FJ/PB/SCP1¦
4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦ 3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR6 ¦ rifle ¦ 7,62x51 ¦
FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦
830±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR7 ¦ rifle ¦ 7,62x51 ¦
FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦
820±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1
¦escopeta¦Cal. 12/70¦
Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦
420±20 ¦ 1 ¦ - ¦
¦
¦
¦
¦ massís ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦-------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1
¦escopeta¦Cal. 12/70¦
Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦
420±20 ¦ 3 ¦125±10 ¦
¦
¦
¦
¦ massís ¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
El gruix nominal ha de ser la
suma del gruix nominal dels
vidres i plàstics que el
composen i el gruix dels
intercaladors.
- Tolerància sobre el gruix en
vidres laminats obtinguts per
laminació:
La tolerància del gruix del vidre
laminat no ha de superar la
suma de les toleràncies dels
components de cadascuna de
les llunes que conformen els
productes vitris bàsics que
constitueixen els vidres segons
les seves normes (UNE-EN
1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1,
UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3,
UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5,
UNE-EN 572-6). No cal tindre
en compte la tolerància del gruix
de l'intercalador si el gruix total
d'aquest es < 2 mm. En el cas
de que el gruix total de
l'intercalador
>=
2
mm,
aleshores
s'aplicarà
una
tolerància de ± 2 mm. Per als
panells
de
plàstic,
les
toleràncies del gruix han de
considerar-se com equivalents a
les del vidre pla del mateix gruix
nominal.
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- Tolerància sobre el gruix en
vidres laminats conjuntats per
decantació:
La tolerància del gruix del vidre
laminat no ha de superar la
suma de les toleràncies dels
components de cadascuna de
les llunes que conformen els
productes vitris bàsics que
constitueixen els vidres segons
les seves normes, es a dir UNEEN 572-2, UNE-EN 572-3, UNEEN 572-4, UNE-EN 572-5, UNEEN 572-6 i la tolerància dels
intercaladors fosos. Per als
panells
de
plàstic,
les
toleràncies del gruix han de
considerar-se com equivalents a
les del vidre pla del mateix gruix
nominal.
Les
toleràncies
admissibles per als intercaladors
fosos són les següents:
+-------------------------------------+
¦
Gruix
dels
intercalador
¦Toleràncies¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
< 1 mm ¦ ± 0,4 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦ => 1 mm a < 2 mm
¦ ± 0,5
mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦ => 2 mm a < 3 mm
¦ ± 0,6
mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦ => 3 mm
¦ ± 0,5 mm
¦
+-------------------------------------+
Toleràncies de l'amplària i la
llargària per a mides fixes:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
Toleràncies t de l'amplària
B i la llargària H (mm)
¦
¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix
nominal > 8 mm
¦
¦
¦------------------------------------¦
¦ Dimensions ¦ Gruix nominal ¦
Tots els panells ¦Al menys un
panell¦
¦nominals B ó H¦ =< 8 mm
¦
de gruix nominal ¦ de gruix
nominal ¦
¦
(mm)
¦
¦
< 10
mm ¦ => 10 mm ¦
¦--------------¦---------------¦-----------------¦------------------¦
¦ < 1 100 ¦
+ 2,0
¦
+
2,5
¦
+ 3,5
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 2,5
¦
¦--------------¦---------------¦-----------------¦------------------¦
¦ < 1 500 ¦
+ 3,0
¦
+
3,5
¦
+ 4,5
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 3,0
¦
¦--------------¦---------------¦-----------------¦------------------¦
¦ < 2 000 ¦
+ 3,0
¦
+
3,5
¦
+ 5,0
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 3,5
¦
¦--------------¦---------------¦-----------------¦------------------¦
¦ < 2 500 ¦
+ 4,5
¦
+
5,0
¦
+ 6,0
¦
¦
¦
- 2,5
¦
- 3,0
¦
- 4,0
¦

¦--------------¦---------------¦-----------------¦------------------¦
¦ > 2 500 ¦
+ 5,0
¦
+
5,5
¦
+ 6,5
¦
¦
¦
- 3,0
¦
- 3,5
¦
- 4,5
¦
+-------------------------------------------------------------------+
Donades les fulles nominals de
l'amplària B i la llargària H d'una
fulla, aquesta s'ha de poder
inscriure en l'interior d'un
rectangle format a partir de les
dimensions
nominals
incrementades per la tolerància
límit superior i circumscriure en
un rectangle format a partir de
les
dimensions
nominals
reduïdes la tolerància límit
inferior. Els costats d'aquests
rectangles
han
de
restar
paralꞏlels entre si i han de tenir
el mateix centre.
Valors
màxims
de
desplaçaments (mala alineació
d'una de les vores de les fulles
de vidre o de plàstic que formen
el vidre laminat):
+----------------------------------------------------------+
¦ Dimensions nominals B ó H ¦
Desplaçament
màxim
admissible ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦------------------------------¦
¦
B, H =< 1 000
¦
2,0 mm
¦
¦---------------------------¦------------------------------¦
¦ 1 000 < B, H =< 2 000
¦
3,0 mm
¦
¦---------------------------¦------------------------------¦
¦ 2 000 < B, H =< 4 000
¦
4,0 mm
¦
¦---------------------------¦------------------------------¦
¦
B, H > 4 000
¦
6,0 mm
¦
+----------------------------------------------------------+
Defectes puntuals admissibles a
la part visible (segons UNE-EN
ISO 12543-6):
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Dimensió ¦
¦ 0,5 < d =<
1,0 ¦
1,0 < d =< 3
¦
¦ defectes d ¦
¦
¦
¦
¦ (mm)
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦----------¦----------------¦---------------------------------¦
¦ Dimensió ¦
¦
Per a
¦
¦
¦
¦
¦
¦ panell A ¦
¦ qualsevol
¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦
A>8 ¦
¦ (mm2)
¦
¦
mida
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦----------¦----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦
¦ Nombre de ¦ 2 fulles ¦Sense
limitació, ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1/m2 ¦
1,2/m2 ¦
¦ defectes
¦ 3 fulles ¦no
obstant, sense¦ 2 ¦ 3
¦
1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦

¦ admissible
¦ 4 fulles
¦acumulació de ¦ 3 ¦ 4 ¦
2/m2 ¦ 2,4/m2 ¦
¦
¦ =>5 full ¦defectes
¦ 3 ¦ 5 ¦ 2,5/m2 ¦ 3/m2 ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
Es dóna una acumulació de
defectes si quatre o més
defectes es troben a una
distància inferior a 200 mm
entre si. Aquesta distància es
redueix a 180 mm per als vidres
laminats composats per 3
panells; a 150 mm per als vidres
laminats composats per 4
panells i a 100 mm per a vidres
laminats composats per 5 o més
panells.
El
nombre
de
defectes
admissibles de la taula anterior
s'ha d'augmentar en 1 unitat per
cada intercalador de gruix
superior a 2 mm.
Defectes lineals a la part visible
(segons UNE-EN ISO 12543-6):
+--------------------------------------------------------------+
¦ Superfície del panell ¦ Nombre
defectes lineals admissibles ¦
¦
¦
de llargària
=> 30 mm
¦
¦--------------------------------------------------------------¦
¦
=< 5 m2
¦
no
admissible
¦
¦--------------------------------------------------------------¦
¦
5 a 8 m2
¦
1
¦
¦--------------------------------------------------------------¦
¦
> 8 m2
¦
2
¦
+--------------------------------------------------------------+
Només
son
admissibles
defectes lineals inferiors a 30
mm de llargària.
En
el
cas
de
vores
emmarcades,
s'admeten
defectes a la zona de les vores
que no sobrepassin els 5 mm de
diàmetre. Per als panells =< 5
m2, l'amplària de la zona de les
vores és de 15 mm. Per als
panells de dimensions > 5 m2,
l'amplària de la zona de les
vores s'incrementa a 20 mm. Si
apareixen bombolles, aquesta
zona no ha d'excedir del 5% de
la zona de les vores.
No s'admeten fissures.
No s'admeten plecs o ratllades a
la zona visible
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

Subministrament: Protegit de
manera que no s'alterin les
seves característiques.
Emmagatzematge:
Protegit
contra les accions mecàniques
(cops, ratllades, sol directe, etc.)
i contra les accions químiques
(impressions
i
alteracions
d'adherència entre les llunes i la
làmina de butiral de polivinil,
produïdes per la humitat).
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S'ha de guardar en estibes de
25 cm de gruix com a màxim i
amb un pendent del 6%
respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les
altres
estibes
mitjançant
intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un
material protector.
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3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

m2 de superfície necessària
subministrada a l'obra, amidada
segons les especificacions de la
DT.
S'han
de
considerar
les
respectives dimensions d'acord
amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples
de 3 cm
- Per a unitats amb superfície <
0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat
superior en el cas que la
dimensió no ho sigui.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14449:2006 Vidrio
para la edificación. Vidrio
laminado y vidrio laminado de
seguridad. Evaluación de la
conformidad/Norma
de
producto.
UNE-EN 356:2001 Vidrio de
construcción.
Vidrio
de
seguridad.
Ensayo
y
clasificación de la resistencia al
ataque manual.
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de
construcción.
Vidrio
de
seguridad.
Ensayo
y
clasificación de la resistencia al
ataque por balas.
UNE-EN ISO 12543-5:1999
Vidrio para la edificación. Vidrio
laminado y vidrio laminado de
seguridad.
Parte
5:
Dimensiones y acabado de
bordes. (ISO 12543-5:1998).
UNE-EN ISO 12543-6:1998
Vidrio para la edificación. Vidrio
laminado y vidrio laminado de
seguridad. Parte 6: Aspecto.
(ISO 12543-6:1998).
5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

DE

CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ:
Si els vidres es situen en àrees
de risc d'impacte d'acord amb
CTE, de superfícies envidriades
que no disposin de protecció
tindran una classificació de
prestacions X(Y)Z determinat
per l'UNE-EN 12600. Els valors
X(Y)Z en funció de la diferència
de cota entre els dos costats de
la superfície envidriada:
Desnivell
>
12m:
X=qualsevol; Y= B o C; Z=1
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- Desnivell > 0,55m i < 12m:
X= qualsevol ; Y= B o C; Z=1
o2
- Desnivell < 0,55m: X= 1,2
o 3; Y= B o C; Z= qualsevol
Si el material ha de ser
component de les obertures del
tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de
declarar, com a mínim, els
valors
per
les
propietats
següents:
- Transmitància tèrmica U
(W/m2K)
- Factor solar
El subministrador ha de posar a
disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que
acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos
sotmesos a regulació de reacció
al foc de Nivell o Classe: A1*, F.
* Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la
classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a usos
sotmesos
a regulació de
prestació al foc exterior de Nivell
o Classe: productes considerats
conformes sense necessitat
d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús
excepte en usos de resistència
al foc, reacció al foc, prestació al
foc
exterior,
antibala
o
antiexplosió, riscos de seguretat
en ús i usos relacionats amb la
conservació
d'energia
i/o
aïllament:
- Sistema 4: Declaració de
Prestacions
- Productes per a usos
relacionats amb la conservació
d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos
sotmesos
a regulació de
prestació al foc exterior de Nivell
o
Classe:
productes
que
requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a
riscos de "seguretat en ús" i
sotmesos
a
aquestes
regulacions,
- Productes per a usos
sotmesos a regulació de reacció
al foc de Nivell o Classe: A1, A2,
B, C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de
Prestacions
- Productes per a ús en un
conjunt envidrat que pretengui
específicament
proporcionar
resistència al foc,
- Productes per a envidraments
antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de
Prestacions
Han de portar el marcatge CE
de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge

CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Número d'identificació de
l'organisme
de
certificació
(només per als productes amb
sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça
registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en
que es fixa el marcat
- Número de certificat de
conformitat CE o del certificat de
control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea
UNE-EN 14449
- Descripció del producte: nom
genèric, material, mides i ús
previst
Informació
sobre
les
característiques
essencials
pertinents mostrada com:
- Valors presentats com
designació normalitzada
- Valors declarats i quan
procedeixi, nivell o classe per a
cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant
del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció
(propietats de trencament i
resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte
del cos pendular (propietats de
trencament segura i resistència
a l'atac)
- Resistència mecànica
(canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica
(resistència al vent, neu,
càrrega
permanent
i/o
càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri
directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació
(transmitància
lluminosa
i
reflectància)
- Propietats de radiació
(característiques de l'energia
solar)
- Característiques a les que
s'aplica l'opció "Prestació No
Determinada" (NPD)
En el cas que el material declari
contingut reciclat, el fabricant ha
de mostrar, si se li demana, la
documentació
que
acrediti
aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a
realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la
seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si
varia el subministrament, i per
cada tipus diferent que arribi a
l'obra,
es
demanaran
al
contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el
compliment
del
plec
de
condicions tècniques, incloent
els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió
tèrmica

Característiques
geomètriques
En cas de no presentar aquests
resultats, o que la DF tingui
dubtes
de
la
seva
representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR,
marcatge CE o altre legalment
reconeguda a un país de l'UE,
es pot prescindir de la
presentació dels assaigs de
control de recepció.
OPERACIONS DE CONTROL
EN VIDRE TREMPAT:
Les tasques de control a
realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la
seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si
varia el subministrament, i per
cada tipus diferent que arribi a
l'obra,
es
demanaran
al
contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el
compliment
del
plec
de
condicions tècniques, incloent
els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Pes.
- Índex d'atenuació acústica
(ISO R-140).
Característiques
lluminoses:
- Factor de transmissió
lluminosa
- Factor de reflexió
lluminosa
- Factor solar.
Característiques
energètiques:
- Factor de transmissió
energètica.
- Factor de reflexió
energètica.
Factor
d'absorció
energètica.
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió
tèrmica
- Resistència a l'impacte
(CTE SU)
- Fragments resultants del
trencament per impacte de la
lluna trempada (UNE 43-018).
Característiques
geomètriques.
En cas de no presentar aquests
resultats, o que la DF tingui
dubtes
de
la
seva
representativitat, es realitzaran
aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR,
marcatge CE o altre legalment
reconeguda a un país de l'UE,
es pot prescindir de la
presentació dels assaigs de
control de recepció.
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.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al
començar l'obra no es fa
l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de
realitzar una sèrie completa
d'assaigs
a
càrrec
del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre
totes les peces de les mostres
han de complir les condicions
especificades.
En
cas
d'incompliment, s'ha de repetir
l'assaig,
a
càrrec
del
contractista, sobre el doble
número de mostres del mateix
lot, acceptant-se aquest, quan
els resultats obtinguts sobre
totes
les
peces
resultin
satisfactoris.

__________________________
__________________________
________________________

BJ -

MATERIALS PER A
INSTALꞏLACIONS DE
LAMPISTERIA, REG,
APARELLS
SANITARIS
I
PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA

BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ18 - AIGÜERES
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

BJ18L1BH.
1.DEFINICIÓ
CARACTERÍSTIQUES
ELEMENTS

I
DELS

Aigüeres per encastar o amb
suports murals.
S'han considerat els materials
següents:
Porcellana sanitària amb
acabat superficial d'esmalt
ceràmic, unit íntimament al
suport
Gres amb acabat superficial
d'esmalt ceràmic, de color
blanc, unit íntimament al
suport
Planxa d'acer, amb una
capa de fons d'esmalt
ceràmic
i
un
acabat
superficial ceràmic, unit
íntimament al suport
Acer inoxidable de qualitat
18/8 crom-níquel, embotida
i
conformada
mecànicament (aigüera)
En la norma UNE-EN 13310
s'anomenen
les
diferents

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

possibilitats
de
subjecció
d'aquest element:
- Aigüeres murals
- Aigüeres de sobreposar
- Aigüeres d'encastar
- Aigüeres d'enrasar
- Aigüeres sota taulell
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.
Cal que sigui impermeable.
Hi ha d'haver
drenatge de
l'aigua en la cubeta i zona
d'escorredor
Han de resistir el calor sec (180
graus) sense que es produeixin
canvis superficials.
Resistir
els
canvis
de
temperatura sense que es
produeixin canvis superficials.
Resistir agents químics i
colorants de forma que no es
mostri degradació superficial
permanent.
Resistència al rallat, les ralles
no han de superar 0,1mm i/o la
profunditat de la capa superior
Resistència a l'abrasió: la capa
superior no s'ha travessat per
desgast.
Estabilitat de càrrega; les
aigüeres murals no ha de
trencar-se o deformar-se en
aplicar-se gradualment una
càrrega de 150 kg en el centre
geomètric de la cubeta.
Caudal del sobreeixidor >0,20l/s
Ha de tenir durabilitat: ha de
complir
els
requisits
de
drenatge, estabilitat de càrrega i
de resistència anteriorment
anomenats.
L'aparell no ha de tenir defectes
superficials que afectin al seu
funcionament o neteja, com ara
faltes
d'esmalt,
taques,
escantonaments, etc.
L'aparell d'acer inoxidable no ha
de tenir taques, deformacions ni
d'altres
defectes
a
les
superfícies vistes.
Ha de tenir un color uniforme i
una textura llisa a tota la
superfície.
Els angles i les arestes han de
ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir
un desguàs, de tal manera que
permeti el buidat complert,
sense que es produeixin
embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de
tenir connexions per a la presa
de terra.

Les dimensions i la posició dels
forats de desguàs i sobreixidor,
si existeix, han de correspondre
a les indicacions de la norma
UNE-EN 695.
Ha de complir les condicions
requerides per la DF.
Han de portar el marcat CE de
conformitat amb el que disposen
els Reals Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol.
Característiques
físicoquímiques d'aparells sanitaris
de ceràmica d'acord amb l'UNE
67001:
- Resistència als àcids: Cap
reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap
reducció de brillantor
- Resistència als diferents
agents
químics:
Sense
alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques:
Sense reducció de brillantor o
taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic:
Sense
signes
visibles
d'esquarteraments,
escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa
de porcellana: =< 0,75% pes
mostra
Resistència a les càrregues
estàtiques: 1.500 N
Les característiques anteriors
s'han de verificar d'acord amb
l'UNE 67001.
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de
productes alimentaris, neteja de
la vaixella i evacuació d'aigua
residual domèstica:
- Sistema 4: Declaració de
Prestacions
El símbol normalitzat del
marcatge
CE
ha
d'anar
acompanyat de la següent
informació:
-Sobre el mateix producte:
- Nom i marca identificativa
del fabricant
Referència
norma
europea
13310)

d'aquesta
(UNE-EN

-En la documentació comercial
que acompanya el producte:
- Nom i marca identificativa
del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en
el que el marcat es va fixar

Subministrament:
Amb
les
- Direcció declarada del
superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs fabricant
protegits contra els impactes i la
intempèrie. S'han de colꞏlocar
- Dues darreres xifres del any
en posició vertical.
d'impressió del marcat
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

Referència
d'aquesta
norma
europea
(UNE-EN
Unitat d'amidament: la indicada 13310)
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
- Descripció del producte:
necessària subministrada a nom
genèric,
material,
l'obra
dimensions,...
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI

- Tipus de producte i
informació
dels
requisits
UNE-EN
13310:2003 essencials
Fregaderos
de
cocina.
Requisitos
funcionales
y
- Informació sobre els
métodos de ensayo.
* UNE 67001:1988 Aparatos requisits essencials:
sanitarios
cerámicos.
Especificaciones técnicas.
- Facilitat de neteja
5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

DE

CONDICIONS DE MARCATGE
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a
disposició de la DF en el cas
que aquesta ho solꞏliciti, la
documentació següent, que

- Resistència de càrrega
(només en aigüeres murals)
- Durabilitat
L'aigüera a d'anar acompanyada
d'instruccions per a la seva
instalꞏlació, cura i manteniment i
nom del fabricant o casa
comercial.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control
realitzar són les següents:
-

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-

a

Solꞏlicitar del fabricant la
documentació
dels
materials escollits.

Aixetes o bateries de llautó per
a aigüeres, de diferents tipus i
de diferents diàmetres d'entrada
i de sortida.
Tots els elements són de llautó
cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els tipus
següents:
Mescladora
Monocomandament
Senzilla

Control de recepció dels
materials, comprovant que
les seves característiques CARACTERÍSTIQUES
es
corresponen
amb GENERALS:
En el cas de que el material
l'especificat al projecte.
s'utilitzi en obra pública, l'acord
de Govern de la Generalitat de
Realització
i
emissió Catalunya de 9 de juny de 1998,
d'informes amb resultats de exigeix que els materials siguin
controls i proves realitzats.
de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat
CRITERIS DE PRESA DE equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres
MOSTRES:
de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure
Es controlarà aleatòriament Canvi.
sobre
cada
partida També en aquest cas, es
procurarà que els esmentats
recepcionada.
materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en
INTERPRETACIÓ
DE
el Reglament 880/1992/CEE o
RESULTATS I ACTUACIONS bé altres distintius de la
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres
En cas de discrepàncies amb desperfectes. El revestiment ha
les exigències del projecte s'ha de ser continu al llarg de tota la
superfície.
d'acceptar o refusar el material
Ha de tenir un color uniforme i
segons criteri de la DF.
una textura llisa a tota la
superfície.
Els elements de llautó cromat o
daurat han d'estar recoberts
exteriorment amb dues capes,
una de níquel i una altra de
__________________________ crom.
__________________________ Les peces interiors han de ser
________________________
de materials resistents a la
corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de
ser arrodonits.
En
l'aixeta
senzilla,
el
comandament d'accionament ha
de dur un distintiu blau per a
l'aigua freda i un distintiu vermell
BJ - MATERIALS PER A
per a l'aigua calenta.
INSTALꞏLACIONS DE
El mecanisme de comandament
LAMPISTERIA, REG,
ha de permetre un accionament
APARELLS
d'obertura, de tancament, de
SANITARIS
I
regulació de cabal (i de barreja
PRODUCCIÓ D'AIGUA
d'aigua en l'aixeta mescladora o
CALENTA SANITÀRIA
monocomandament), suau i
precís.
BJ2 - AIXETES
I
En l'aixeta mescladora, l'òrgan
ACCESSORIS PER A
de comandament de l'aigua
APARELLS
calenta ha d'estar colꞏlocat a
SANITARIS
l'esquerra amb el distintiu
vermell i el de l'aigua freda a la
BJ28 - AIXETES
I
dreta amb el distintiu blau.
ACCESSORIS PER A
En l'aixeta monocomandament,
AIGÜERES
l'òrgan de comandament ha
d'indicar amb els distintius
vermell i blau el sentit de gir per
0.ELEMENTS
QUE
a obtenir aigua calenta o aigua
CONTEMPLA EL PLEC
freda.
Ha de complir les condicions
BJ288121.
requerides per la DF.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar
1.DEFINICIÓ
I
(UNE 19703): 0,2 l/s
CARACTERÍSTIQUES
DELS
Gruix del cos: >= 2 mm
ELEMENTS

Gruix de la primera capa de
recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de
recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del
recobriment (UNE 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
Estanquitat de l'aigua amb
l'obturador tancat abans i
després de la colꞏlocació, a 16
bar (UNE 19703): No s'han de
produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb
l'obturador obert i la boca
tapada abans i després de la
colꞏlocació, a 4 bar (UNE
19703): No s'han de produir
fuites
Resistència
mecànica
amb
l'obturador tancat amb pressió
de 25 bar (UNE 19703): No
s'han de produir deformacions
permanents
Resistència a torsió de l'òrgan
de maniobra (UNE 19703): >=
6Nm
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control
realitzar són les següents:

a

-

Solꞏlicitar del fabricant la
documentació
dels
materials escollits.

-

Control de recepció dels
materials, comprovant que
les seves característiques
es
corresponen
amb
l'especificat al projecte.

-

Realització
i
emissió
d'informes amb resultats de
controls i proves realitzats.

CRITERIS DE
MOSTRES:

PRESA

DE

Es controlarà aleatòriament
sobre
cada
partida
recepcionada.

DE
I

INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
Subministrament: En bossa de
plàstic dins de la caixa EN CAS D'INCOMPLIMENT:
protectora.
Emmagatzematge: En el seu En cas de discrepàncies amb
embalatge, en llocs protegits les exigències del projecte s'ha
contra els impactes i la d'acceptar o refusar el material
intempèrie.
segons criteri de la DF.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

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
compliment obligatori.

de

5.CONDICIONS
CONTROL DE RECEPCIÓ

DE BQ - MATERIALS PER A
EQUIPAMENTS FIXOS

CONDICIONS DE MARCATGE BQ5 - TAULELLS
I
CONTROL
DE
LA
DOCUMENTACIÓ:
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC
Cada bossa o caixa ha de portar
de forma indeleble i visible les BQ544D1Z.
dades següents:

QUE

-

DEFINICIÓ
Nom del fabricant o marca 1.CARACTERÍSTIQUES
comercial
ELEMENTS

-

Instruccions d'instalꞏlació i Llosa de pedra d'extracció
muntatge
recent, provinent de pedreres
autoritzades.
S'han considerat els tipus
següents:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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- Llosa de pedra natural calcària __________________________
per a taulells de 20 o 30 mm de __________________________
________________________
gruix
- Llosa de pedra natural
granítica per a taulells de 20 o
30 mm de gruix
CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
La peça ha de tenir un color i
una textura uniformes, la cara
plana i les arestes rectes i
escairades.
No pot tenir esquerdes, buits,
impureses
d'argila,
eflorescències
ni
escantonaments d'arestes.
La cara superior ha d'estar
polida i abrillantada així com
també els cantells vistos.
Absorció d'aigua, en pes: <=
2%
Gelabilitat (pèrdua de pes
després de 20 cicles, PIET-70):
<= 1%
Coeficient de saturació: <= 75%
Contingut de ió sulfat (UNE 7245): < 1,2%
Toleràncies:
- Gruix: ± 2 mm
- Angles: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ±
0,1%
- Planor: ± 0,3%
LLOSA CALCÀRIA:
Resistència a la compressió
(proveta cúbica de 10 cm): >=
50 N/mm2
Densitat
aparent
(UNE_EN
1936): >= 2000 kg/m3
LLOSA GRANÍTICA:
Resistència a la compressió
(proveta cúbica de 10 cm): >=
100 N/mm2
Densitat
aparent
(UNE_EN
1936): >= 2500 kg/m3
No ha de tenir grops > 5 cm.
2.CONDICIONS
SUBMINISTRAMENT
EMMAGATZEMATGE

DE
I

Subministrament: Protegida per
tal que arribi a l'obra amb les
condicions exigides.
Emmagatzematge: Evitant el
contacte amb terres o altres
materials que puguin alterar les
seves característiques i de
manera que no es trenquin ni
s'escantonin.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

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
compliment obligatori.

de

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
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EE8 -

PARTIDES
D'OBRA
suspensió dels perfils de la El repartiment de plaques al S'han de colꞏlocar els punts de
D'EDIFICACIÓ
recinte
no
deixarà
als fixació suficients per tal que la
trama de suports
REVESTIMENTS
- Colꞏlocació de les plaques, perímetres peces menors a 1/2 fletxa dels perfils de l'entramat
planxes o lames, fixades o placa. El recolzament de les sigui l'exigida.

E84 - CELS RASOS

recolzades
QUE suports,

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

la

trama
el

de plaques tallades sobre el suport REGISTRES:

sistema perimetral ha de ser mes gran Ha d'obrir i tancar correctament.
El parament exterior del registre

de 10 mm.

utilitzat

- Segellat dels junts si es tracta Si les plaques són de cara vista, ha d’estar a nivell amb el cel

E8445260.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

a

segons

en el revestiment acabat no hi ras.
d’un cel ras continu
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
ha d'haver peces esquerdades, El registre ha de ser estable, i
DE LES PARTIDES D'OBRA CONDICIONS GENERALS:
EXECUTADES
El sistema de suspensió del cel trencades, escantonades ni no pot provocar defo rmacions
Cel ras realitzat amb plaques,
planxes o lames, de diferents
materials, suspeses del sostre o
estructura de l’ edifici, en espais
interiors, i elements singulars
integrats al cel ras, com ara
registres, franges perimetrals,
cortiners, etc.
S'han considerat els materials
següents:
- Plaques de fibres minerals o
vegetals
- Plaques de guix laminat i
transformats
- Plaques metàlꞏliques i planxes
conformades metàlꞏliques
Làmelꞏles

de

PVC

o

metàlꞏliques
-

Taulers

de

partí

cules

aglomerades amb ciment
- Plaques amb ciment pó rtland
més additius (GRC)
- Plaques d’aglomerat de ciment
amb fibres
S'han considerat els tipus de cel
ras següents:

vista,

mecanisme

de fixació

a mampares,

no

provocaran càrrega sobre el bastiment.

l’estructura de l’edifici ha de ser esforços sobre el cel ras, i la El bastiment ha d’estar al mateix
compatible

amb

el

material seva estructura s’ha d’ancorar al pla

que

el

cel

ras,

sense

sostre o a una subestructura deformacions dels angles, al

d’aquesta.

nivell i al pla previstos.

El plènum considerat és d’1 m independent de la del cel ras.

Si es pengen o s’insereixen Els ribets i els junts de materials

d’alçària màxima.

El sistema de suspensió ha de elements aliens al cel ras, com tous han de ser nets i han de
4.3

de la norma UNE-EN superaran els pesos màxims El bastiment ha d’estar travat als
indicats pel sub ministrador del perfils auxiliars del cel ras, com

13964.

Si el fabricant del sistema de cel ras, i les perforacions de les a mínim amb una fixació
suspensió es diferent del de les plaques

fabricant Franquícia entre la fulla i el

el indicacions

constructor

la respecte a la mida màxima i la bastiment: <= 0,2 cm

ha

d’aportar

sistema

per

les cada costat.

compliran

plaques, planxes o lames,

del

documentació necessària per posició relativa de la perforació.

Toleràncies d’execució:

verificar la compatibilitat entre Si el cel ras es realitza amb - Replanteig: ± 5 mm
plaques

els sistemes.

o

elements

amb - Nivell previst: ± 2 mm

Si s’ha d’afegir algun element a caracterí stiques especials, que - Horitzontalitat: ± 1 mm
sobre del cel ras, com ara han de donar unes condicions
aïllaments tèrmics o acústic, específiques

a

l’espai

2.CONDICIONS
que PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

llums, difusor d’aire, etc, cal conformen per tal d’assolir les

El muntatge s’ha de fer seguint
requerides, les
instruccions
de
la
documentació
tècnica
del
seguir
les
pautes
de caldrà
fabricant. S’ ha de seguir la
indicades
pel seqüència
de constructives
de
muntatge
proposada pel fabricant.
fabricant i la DF.

verificar que el increment de pes característiques
dins

resistència

dels
del

límits
sistema

suports.
estable i indeformable.

- De cara vista, sistema fix
cara

perimetrals obertura i tancament.

El conjunt acabat ha de ser Toleràncies d'execució:

- Per a revestir, sistema fix
De

El

elements

verticals, com ara envans o No ha de gravitar cap tipus de

planxes.

està

- Plaques de fusta

-

compatible amb les plaques o Els

complir els requisits de l’apartat ara llums, difusors, etc, no quedar lliures.

- Plaques d’escaiola

-

al cel ras en els moviments

ras ha de ser un sistema tacades.

Ha de formar una superfície

- Planor:
- 2 mm/m

Les

instruccions

del

subministrador

han d’incloure

com

els

mínim

aspectes

- <= 5 mm en una llargària següents:
plana i ha d'estar al nivell
desmuntable amb entramat vist
- Enumeració i especificacions
de 5 m en qualsevol direcció
previst.
- De cara vista, sistema
dels components necessaris per
Els
elements
de
la - Nivell: ± 5 mm
desmuntable amb entramat
MITJANÇANT a l’execució completa del cel ras
subestructura
(carreres SUPORT
ocult
- Els tipus de fixacions superiors
principals i transversals) han d’ ENTRAMAT DE PERFILS:
L'execució de la unitat d'obra
funció
dels
possibles
Si el sistema és desmuntable, en
estar muntades ortogonalment.
inclou les operacions següents:
materials
on
es
fixaran
(llosa de
Els perfils distanciadors de s'ha de colꞏlocar un perfil fixat a
- Replanteig: distribució de
formigó,
sostres
amb
revoltons
seguretat de l’estructura han les parets, a tot el perímetre.
plaques, resolució de vores i
diferents
materials,
d’estar
fixats
als
perfils Si el sistema és fix, tots els de
punts singulars, nivells, eixos de
estructures
de
fusta,
etc.)
junts, les arestes de cantonades
principals.
la trama de perfils, etc.
Les peces del cel ras han i els racons han d'estar segellats - La forma en que els diversos
- Colꞏlocació dels suports fixats
degudament amb màstic per a components s’han d’instalꞏlar i
d’estar alineades.
al sostre o estructura de l’edifici i
fixar
junts.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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d’emmagatzemament
manipulació dels materials

a

la

colꞏlocació

del

son parament o del suport al qual - Verificació de la compatibilitat Contractista.
on estigui subjecte.
del sistema de fixació a les
DE
L’OBRA
S'ha de colꞏlocar amb l'ajut estructures existents. Es pot fer CONTROL
s’instalꞏlarà el cel ras
ACABADA. OPERACIONS DE
- La carrega màxima admissible d'elements que garanteixin la validant
la
documentació
pels
components
de
la protecció del bastiment contra aportada pel fabricant de la CONTROL:
els impactes durant tot el procé fixació, o fent assaigs de
suspensió
- Es verificarà el nivell i la
- El mètode de regulació de s constructiu i d'altres que càrrega.
planeitat del cel ras, l’alineació i
l’alçada i, si es requereix, els mantinguin l'escairat fins que
l’ ortogonalitat de plaques i
- A les fixacions cal verificar la
mitjans per a assegurar les quedi ben travat a l'obra.
perfils, la situació d’elements
fondària i el diàmetre de la
fixacions superior i inferior
3.UNITAT
I
CRITERIS
addicionals, be estiguin penjats
perforació, la neteja del forat, si
La
distancia
màxima D'AMIDAMENT
o inserits en perforacions del cel
el tipus de fixació es correspon
admissible entre els elements
ras.
CEL RAS, CALAIX O FRANJA
amb l’aprovat, el procediment
de suspensió
DE CEL RAS:
d’instalꞏlació de la fixació, i si est
- La llargària màxima del vol de
DE
L’OBRA
m2 de superfície amidada à indicat, el parell d’acollament. CONTROL
les carreres principals
ACABADA.
CRITERIS
DE
segons les especificacions de la
- Les distancies entre les
Colꞏlocació
dels
perfils PRESA DE MOSTRES:
DT.
fixacions
del
sistema
de
perimetrals, si s’escau, d’
Amb deducció de la superfície
recolzament perimetral
entrega
als
paraments
i
Els controls s'han de realitzar
corresponent
a
obertures, suspensió de la resta de perfils
- La forma de realitzar talls dels
segons les instruccions de la
d'acord
amb
els
criteris de la trama. Verificació de
components, i especialment, les
l’ortogonalitat de la trama, i les DF.
següents:
limitacions de la mida i la posició
alineacions dels perfils vistos.
- Obertures <= 1 m2: No es
dels talls necessaris per a
CONTROL
DE
L’OBRA
dedueixen.
introduir instalꞏlacions (llums,
- Colꞏlocació dels elements que ACABADA. INTERPRETACIÓ
- Obertures > 1 m2: Es dedueix
reixetes, etc.)
formen la cara vista del cel ras, DE
RESULTATS
I
el 100%.
- El pes mà xim que poden
com ara plaques, lames, etc.
ACTUACIONS
EN
CAS
Aquests
criteris
inclouen
suportar les plaques individuals,
D’INCOMPLIMENT:
l'acabament
específic
dels - En el cas de cels rasos de
i el conjunto del cel ras,
per
part
del
acords a les vores, sense que característiques
especials, Correcció
corresponent
als
elements
comporti l'ús de materials caldrà controlar els punts contractista de les irregularitats
addicionals (llums, reixetes,
observades.
diferents
d'aquells
qu
e singulars.
aïllaments afegits, etc.)
normalment conformen la unitat.
Per començar el muntatge del
No es permetrà la continuació
REGISTRES:
CONTROL
D’EXECUCIÓ.
cel ras, cal que el local estigui
dels treballs fins que no estiguin
Unitat de registre colꞏlocat CRITERIS DE PRESA DE
tancat i sigui estanc al vent i a
solucionats
els
errors
segons les especificacions de la MOSTRES:
l’aigua, la hum itat relativa sigui
d’execució.
DT.
inferior al 70% i la temperatura
Els controls s'han de realitzar
superior a 7º.
4.NORMATIVA
DE
segons les instruccions de la
COMPLIMENT OBLIGATORI
La DF ha d’aprovar el sistema
DF.
de fixació superior i perimetral.
__________________________
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008
__________________________
Cal que aquest tingui associat
Techos suspendidos. Requisitos CONTROL
D’EXECUCIÓ. ________________________
un DIT, o cal fer assaigs in situ
y métodos de ensayo.
INTERPRETACIÓ
DE
per verificar la idoneïtat del
RESULTATS I ACTUACIONS
5.CONDICIONS
DE
sistema.
CONTROL D'EXECUCIÓ I DE EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La seva instalꞏlació no ha L'OBRA ACABADA
Quan s’observin irregularitats de
d'alterar les característiques
CONTROL
D’EXECUCIÓ. replanteig, s’hauran de corregir
dels elements.
E8 - REVESTIMENTS
abans de completar el cel ras.
No s’han de colꞏlocar fixacions OPERACIONS DE CONTROL:
E89 - PINTATS
superiors
en
elements Es comprovarà que s’han
No es permetrà la continuació
E898 - PINTAT
DE
estructurals
deteriorats adoptat les mesures necessà
dels treballs fins que no estiguin
PARAMENTS
per
assegurar
la
(revoltons trencats, formigons ries
els
errors
compatibilitat entre els diferents solucionats
esquerdats, etc.)
productes, elements i sistemes d’execució.
0.ELEMENTS
QUE
REGISTRES:
constructius.
CONTEMPLA EL PLEC
-

Les

condicions

necessàries

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

- Replanteig del nivell del cel
La suspensió dels treballs i la
ras, dels eixos de la trama de
i bastiment s'han de preveure els perfils i dels punts de suspensió. correcció de les no conformitats
observades aniran a càrre c del
gruixos
dels
acabats
del

Condicions Per

-

al

que

lloc
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

E8981BAZ,E898AR00.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un
recobriment de pintura sobre
superfícies
de
materials
diversos mitjançant diferents
capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de
superfícies següents:
Superfícies de fusta
Superfícies
metàlꞏliques
(acer, acer galvanitzat,
coure)
Superfícies
de
ciment,
formigó o guix
S'han considerat els elements
següents:
Estructures
Paraments
Elements de tancament
practicables
(portes,
finestres, balconeres)
Elements
de
protecció
(baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície
a pintar, fregat de l'òxid i
neteja prèvia si és el cas,
amb aplicació de les capes
d'emprimació, de protecció
o de fons, necessàries i del
tipus adequat segons la
composició de la pintura
d'acabat
Aplicació successiva, amb
els intervals d'assecat, de
les capes de pintura
d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha
d'haver fissures, bosses ni
d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i
la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pelꞏlícula seca del
revestiment: >= 125 micres
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

amb
les
instruccions
del
fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui
format per més d'una capa, la
primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les
instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la
capa
anterior
no
està
completament seca.
S'han d'evitar els treballs que
desprenguin pols o partícules
prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de
procediments
artificials
d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat
atacada per fongs o insectes, ni
ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la
fusta, mesurat en diferents
punts i a una fondària mínima
de 5 mm, ha de ser inferior a un
15% per a coníferes o fustes
toves i a un 12% per a
frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal
adherits i substituir-los per
falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans
que tenen exsudació de resina
s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1°
capa s'han de corregir i eliminar
els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions
del fabricant; passar paper de
vidre en la direcció de les vetes i
eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀLꞏLIQUES
(ACER, ACER GALVANITZAT,
COURE):
Les superfícies d'aplicació han
de ser netes i sense pols,
taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han
d'eliminar
les
possibles
incrustacions de ciment o de
calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han
d'aplicar
les
dues
capes
d'emprimació antioxidant. La
segona
s'ha
de
tenyir
lleugerament amb pintura.
SUPERFÍCIES DE CIMENT,
FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir
fissures ni parts engrunades.
El
suport
ha
d'estar
suficientment sec i endurit per
tal de garantir una bona
adherència. Ha de tenir una
humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis,
les eflorescències, les floridures
i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la
superfície abans d'aplicar la
pintura:
Guix: 3 mesos (hivern); 1
mes (estiu)
Ciment: 1 mes (hivern); 2
setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de
verificar l'adherència del lliscat
de guix.

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es
donen les condicions següents:
Temperatures inferiors a
5°C o superiors a 30°C
Humitat relativa de l'aire >
60%
En exteriors: Velocitat del
vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs
es donen aquestes condicions,
s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han
de ser netes i sense pols,
taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els
possibles defectes del suport
amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports
molt freds ni sobreescalfats.
UNITAT
El sistema d'aplicació del 3.producte s'ha d'escollir d'acord D'AMIDAMENT

I

PINTAT
D'ESTRUCTURES,
PARAMENTS DE FUSTA O
D'ACER
O
PORTES
ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment
pintada
segons
les
especificacions de la DT.
Deducció de la superfície
corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2
m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es
dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja
dels elements que configuren
l'obertura
com
és
ara,
bastiments
que
s'hagin
embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE
CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la
DT.
Amb deducció de la superfície
corresponent
a
obertures
d'acord
amb
els
criteris
següents:
Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen
Obertures > 4 m: Es
dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la
superfície
dels
paraments
laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja
dels elements que configuren
l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

CONTROL
D'EXECUCIÓ.
CRITERIS DE PRESA DE
MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar
segons les instruccions de la
DF.
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció
per
part
del
contractista de les irregularitats
observades.
La suspensió dels treballs i la
correcció de les no conformitats
observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL
DE
L'OBRA
ACABADA. OPERACIONS DE
CONTROL:
Inspecció visual de la unitat
acabada.
En el control es seguiran els
criteris indicats en l'article 7.4 de
la part I del CTE.
Determinació del gruix de
pelꞏlícula del recobriment sobre
un element metàlꞏlic (UNE EN
ISO 2808)

CONTROL
DE
L'OBRA
CRITERIS
DE
4.NORMATIVA
DE ACABADA.
PRESA DE MOSTRES:
COMPLIMENT OBLIGATORI
PER
A
LA
RESTA Els controls s'han de realitzar
D'ELEMENTS:
segons les instruccions de la
No hi ha normativa de
DF.
compliment obligatori.
DE
L'OBRA
5.CONDICIONS
DE CONTROL
CONTROL D'EXECUCIÓ I DE ACABADA. INTERPRETACIÓ
L'OBRA ACABADA
DE
RESULTATS
I
ACTUACIONS
EN
CAS
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
D'INCOMPLIMENT:
OPERACIONS DE CONTROL:
Correcció
per
part
del
Els punts de control més
contractista de les irregularitats
destacables són els següents:
observades.
-

-

-

Inspecció visual
superfície a pintar.

de

la

No es permetrà la continuació
dels treballs fins que no estiguin
solucionats
els
errors
Acceptació del procediment d'execució.
d'aplicació de la pintura per
part de la DF.
Comprovació
de
l'assecatge d'una capa
abans de procedir a una __________________________
__________________________
segona aplicació.
________________________

CRITERIS

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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E9 -

metàlꞏlica, han de ser aprovats
per la DF.
L'estructura no ha de perjudicar
els elements sobre els que es
recolza.

PAVIMENTS

E95 - PAVIMENTS TÈCNICS

3.UNITAT
D'AMIDAMENT

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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I

CRITERIS

QUE m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la
DT, amb deducció de la
E955411Z,E95541YZ,E95541S superfície
corresponent
a
Z.
obertures, d'acord amb els
criteris següents:
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS Obertures <= 1 m2: No es
DE LES PARTIDES D'OBRA
dedueixen
EXECUTADES
Obertures > 1 m2:
Es
dedueix el 100%
Formació
de
paviment
sobrealçat
registrable, 4.NORMATIVA
DE
mitjançant peces colꞏlocades COMPLIMENT OBLIGATORI
sobre estructura metàlꞏlica amb
suports regulables.
*
UNE-EN
12825:2002
L'execució de la unitat d'obra Pavimentos
elevados
inclou les operacions següents:
registrables
Preparació i comprovació
de
la
superfície
d'assentament
Replanteig dels suports
Colꞏlocació dels suports
Colꞏlocació de l'estructura
Colꞏlocació de les peces del __________________________
__________________________
paviment
Acabat del paviment, si es ________________________
el cas
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser
estable i indeformable.
Ha de resistir sense patir
deformacions ni trencaments la
càrrega deguda al seu ús,
segons la classificació del
paviment en funció de la
càrrega límit, definida en la taula
1 de la norma UNE-EN 12825.
En el paviment de lloses no hi
ha d'haver peces trencades,
escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
Les peces han de quedar
recolzades sobre l'estructura i
l'estructura ha de recolzar sobre
els suports situats en els
encreuaments de la quadrícula.
Ha de formar una superfície
plana i ha d'estar al nivell
previst.
Ha de tenir el pendent
especificat en la DT.
Ha de complir amb els requisits
de
càrrega
dinàmica,
conductivitat electrostàtica i risc
d'electrocució, definits a l'UNEEN 12825.
Fletxa màxima del paviment
sotmès a la càrrega de treball:
Classe A: 2,5 mm
Classe B: 3,0 mm
Classe C: 4,0 mm
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 6 mm/2 m
Nivell: ± 10 mm
Pendent: ± 0,5%

CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol colꞏlocat no hi ha
d'haver peces esquerdades,
estellades, amb cops ni d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre
les peces ni pèls o rebaves a les
unions.
La superfície acabada ha de
tenir una textura i color
uniformes.
Les
peces
han
d'estar
recolzades al paviment i fixades
mecànicament
al
suport,
formant una superfície plana i
llisa.
S'han de respectar els junts
estructurals.
Les peces s'han de colꞏlocar a
tocar.
Els acords de peces en angle
s'han de fer a biaix de cartabò.
En els sócols de fusta de pi, el
cap del vis ha de quedar ocult,
el forat i els junts entre les
peces han d'estar massillats.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 5 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
Celles: <= 1 mm
Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
Separació entre el sòcol i el
revestiment del parament:
<= 2 mm
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

__________________________
__________________________
________________________

EA -

TANCAMENTS
DIVISÒRIES
PRACTICABLES

I

EAT - PORTES ACÚSTIQUES
EATA - PORTES
ACÚSTIQUES
DE
FULLES BATENTS
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

EATA6XSZ,EATA6XUZ,EATA6
XNZ,EATA6XLZ,EATA6XKZ,EA
TA6XJZ,EATA6XPZ,EATA6XEZ
,EATA6XMZ,EATA6XOZ,EATA6
XBZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
DEL EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
El sòcol s'ha de colꞏlocar quan
el paviment i el revestiment
estiguin acabats i el local estigui
E9 - PAVIMENTS
envidrat.
El suport ha de complir les
E9U - SÒCOLS
condicions de planor que
s'exigeixin al sòcol acabat. Ha
E9U7 - SÒCOLS DE FUSTA
de ser net.
El suport ha de tenir un grau
0.ELEMENTS
QUE d'humitat <= 2,5%.
CONTEMPLA EL PLEC
FUSTA DE PI:
Els empalmaments entre les
E9U7U110.
peces, la cara i el cantell
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS superior del sòcol s'han de
DE LES PARTIDES D'OBRA fregar amb paper de vidre i
s'han de preparar per a rebre la
EXECUTADES
pintura d'acabat superficial.
Sòcol de fusta colꞏlocat amb
3.UNITAT
I
CRITERIS
tacs d'expansió i cargols.
S'han considerat els tipus de D'AMIDAMENT
fusta següents:
m de llargària amidada segons
Roure envernissat
les especificacions del projecte,
Castanyer envernissat
amb deducció de la llargària
Pi per a pintar
a
obertures
L'execució de la unitat d'obra corresponent
amb
els
criteris
inclou les operacions següents: d'acord
En la fusta de roure o de següents:
Obertures d'amplària <= 1
castanyer:
m: Es dedueix el 50%
Preparació i comprovació
Obertures d'amplària > 1 m:
de
la
superfície Es dedueix el 100%
d'assentament
Colꞏlocació del sòcol amb
FUSTA DE PI:
tacs d'expansió i cargols
No s'inclou en aquest criteri el
En la fusta de pi:
Preparació i comprovació pintat del sòcol.
2.CONDICIONS
DEL
de
la
superfície
PROCÉS D'EXECUCIÓ
4.NORMATIVA
DE
d'assentament
Preparació de les peces del COMPLIMENT OBLIGATORI
El replanteig dels suports i la
sòcol
colꞏlocació
de
l'estructura Colꞏlocació del sòcol amb No hi ha normativa de
tacs d'expansió i cargols
compliment obligatori.

Porta metàlꞏlica o de fusta o
trapa metàlꞏlica practicable,
colꞏlocada
amb
tots
els
mecanismes
per
a
un
funcionament
correcte
d'obertura i tancament, amb els
tapajunts colꞏlocats.
S'han considerat els tipus
següents:
Porta acústica amb reblert
de
material
aïllant
i
fonoabsorbent, colꞏlocada
sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Replanteig
Colꞏlocació,
aplomat
i
anivellat del bastiment, i
segellat dels junts
Muntatge de les fulles
mòbils
Eliminació dels rigiditzadors
Colꞏlocació
dels
mecanismes i els tapajunts
Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de
càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges
galvanitzats: <= 60 cm
Distància
d'ancoratges
galvanitzats als extrems: <= 30
cm
Franquícia entre la fulla i el
bastiment: <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE
FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben
aplomat, sense deformacions
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dels angles, al nivell i al pla
previstos.
Els ribets i els junts de materials
tous han de ser nets i han de
quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que
porti ha de complir els valors
d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a
l'obra, ha de complir els
requisits
de
resistència
mecànica, seguretat d'ús i
higiene i salut establerts a la
norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a
la paret per mitjà d'ancoratges
galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el
paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell previst: ± 5 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Aplomat: ± 2 mm/m
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

CONDICIONS GENERALS:
Per a la colꞏlocació del
bastiment s'han de preveure els
gruixos
dels
acabats
del
parament o del suport al qual
estigui subjecte.
S'ha de colꞏlocar amb l'ajut
d'elements que garanteixin la
protecció del bastiment contra
els impactes durant tot el procés
constructiu
i
d'altres
que
mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat a l'obra.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA METÀL.LICA
FUSTA:

O

DE

* UNE 85103:1991 EX Puertas y
cancelas pivotantes abatibles.
Definiciones, clasificación y
características.

PORTA ACÚSTICA:
Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre, por el que se
aprueba el documento básico
DB-HR Protección frente al
ruido, del Código Técnico de la
Edificación y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el
Código
Técnico
de
la
Edificación.
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__________________________ - Allisat del màstic i neteja final
__________________________ CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar colꞏlocat de manera
________________________
que no quedi sotmès als
esforços
produïts
per
contraccions,
dilatacions
o
deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu
emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb
d'altres vidres, ni amb formigó o
EC - ENVIDRAMENTS
metalls.
Tots els materials utilitzats han
EC1 - VIDRES PLANS
de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment
EC15 - VIDRES
LAMINARS estanc.
DE SEGURETAT
Quan el vidre és reflector, la
superfície reflectora ha d'anar
colꞏlocada a l'exterior.
0.ELEMENTS
QUE Si són exteriors, s'han de
CONTEMPLA EL PLEC
colꞏlocar sobre tancaments amb
orificis de drenatge.
EC151D01.
Els vidres laminars de seguretat
o antibala han d'estar colꞏlocats
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS de manera que la cara
DE LES PARTIDES D'OBRA exposada a les agressions
EXECUTADES
coincideixi amb la indicada com
a tal pel fabricant.
Envidrat amb vidre, allotjat en Fletxa del tancament: <= 1/300
galzes sobre fusta, acer, alumini l
o PVC o entregat directament Alçària del galze i franquícia
sobre buit d'obra, o millora perimetral:
acústica
de
balconera - Vidre laminar o simple:
substituint els vidres antics per +----------------------------------------vidre laminat.
--------+
S'han considerat els tipus ¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Alçària
següents:
del ¦Franquícia ¦
- Vidre laminar de seguretat
¦ vidre ¦ vidre
¦ galze
S'han considerat les formes de ¦perimetral ¦
colꞏlocació següents:
¦ (mm) ¦ (m)
¦ (mm)
¦
- Colꞏlocació amb llistó de vidre
(mm) ¦
Colꞏlocació
amb
perfils ¦--------¦--------------¦------------¦-----conformats de neoprè
------¦
- Colꞏlocació amb màstic sobre ¦
¦ <= 0,8 ¦ 10 ± 1,0 ¦ 2
buit d'obra irregular
± 0,5 ¦
L'execució de la unitat d'obra ¦
¦ 0,8 - 3
¦ 12 ± 1,0 ¦ 3
inclou les operacions següents: ± 0,5 ¦
Colꞏlocació amb llistó de vidre:
¦ <= 10 ¦ 3 - 5
¦ 16 ± 1,5 ¦
- Neteja dels perfils de suport
4 ± 0,5 ¦
- Aplicació d'una primera capa ¦
¦ 5-7
¦ 20 ± 2,0 ¦ 5
de màstic en el perímetre
± 0,5 ¦
- Colꞏlocació de les falques de ¦
¦ >7
¦ 25 ± 2,5 ¦ 6
recolzament
± 1,0 ¦
- Colꞏlocació de la fulla de vidre ¦--------¦--------------¦------------¦-----en el bastiment
------¦
- Aplicació d'un cordó de màstic ¦
¦ <= 0,8 ¦ 16 ± 1,5 ¦ 5
omplint l'espai entre el vidre i el ± 0,5 ¦
galze
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 16 ± 1,5 ¦ 5
- Colꞏlocació del llistó perimetral ± 0,5 ¦
- Allisat del màstic i neteja final
¦ > 10 ¦ 3 - 5 ¦ 18 ± 1,5 ¦ 5
Colꞏlocació
amb
perfils ± 0,5 ¦
conformats de neoprè:
¦
¦ 5-7
¦ 20 ± 2,0 ¦ 5
- Neteja dels perfils de suport
± 0,5 ¦
- Colꞏlocació del perfil conformat ¦
¦ >7
¦ 25 ± 2,5 ¦ 6
en el perímetre de la fulla de ± 1,0 ¦
vidre
+----------------------------------------- Colꞏlocació de la fulla de vidre --------+
en el bastiment
Franquícia lateral i amplària del
Colꞏlocació amb màstic sobre galze:
buit d'obra irregular:
+----------------------------------------- Confecció de plantilles
--------------------------+
- Retall a mida del vidre
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
- Neteja i preparació del suport
Amplària galze
¦
- Aplicació d'una primera capa ¦ vidre
¦ lateral ¦Gruix vidre
de màstic en el perímetre del + (2 x Franquícia lateral) ¦
buit
¦
(m)
¦
(mm)
¦
- Colꞏlocació de la fulla de vidre (mm)
¦
en el buit d'obra
¦--------------¦-----------¦---------------- Fixació del vidre al buit d'obra
------------------------¦
- Aplicació d'un cordó de màstic ¦ <= 4
¦
3
¦
Gruix
omplint l'espai entre el vidre i el vidre + 6
¦
buit

¦ >4
¦
5
¦
Gruix
vidre + 10
¦
+------------------------------------------------------------------+
En el cas de la colꞏlocació amb
perfils conformats de neoprè, la
franquícia pot reduir-se fins a 2
mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària
del galze:
- Vidre de protecció al foc i vidre
laminar:
+---------------------------------------------+
¦
Gruix
¦Semiperímetre
¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦ vidre ¦ vidre
¦ lateral ¦
galze ¦
¦ (mm) ¦ (m)
¦ (mm) ¦
(mm) ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦---------¦
¦6- 7¦
¦
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦ <= 4
¦ ± 0,5 ¦ ±
2,5 ¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦---------¦
¦6-7 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦18 - 20 ¦
>4
¦ ± 0,5 ¦ ±
3,0 ¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 7,0
¦
+---------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les
manufactures necessàries per a
la seva posada a l'obra i no
s'admet
cap
manufactura
posterior.
Les peces metàlꞏliques de
fixació han de portar una làmina
de neoprè entre el vidre i el
metall.
COLꞏLOCACIÓ AMB LLISTÓ
DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de
materials elastòmers o de fusta
tractada,
colꞏlocades
als
extrems de la fusteria i a una
distància d'1/10 de la seva
llargària.
La llargària de les falques s'ha
de determinar d'acord amb el
tipus de material i la superfície
del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar
en relació amb la franquícia
lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu
que garanteixi l'estanquitat a
l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre laminar o de protecció al
foc:
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+-------------------------------+
¦ Gruix ¦Amplària ¦Tolerància ¦
¦ vidre ¦falques ¦
¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm)
¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7 ¦ 10 ¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 11 ¦ 14 ¦ ± 1,0
¦
¦12 - 13 ¦ 16 ¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦ 23 ¦ ± 2,0
¦
¦26 - 28 ¦ 31 ¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦ 48 ¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦ 64 ¦ ± 7,0
¦
+-------------------------------+
COLꞏLOCACIÓ A L'ANGLESA
O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze
s'ha de reblir amb màstic
compatible i ha de quedar
enrasat en tot el seu perímetre.
COLꞏLOCACIÓ AMB PERFILS
CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha
de tenir una pressió constant en
tota la seva llargària.
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

S'han de suspendre els treballs
de colꞏlocació quan la velocitat
del vent superi els 50 km/h i la
temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha
d'alterar les característiques de
l'element.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la
DT.
S'han
de
considerar
les
respectives dimensions segons
els criteris següents, cal prendre
el múltiple immediat superior en
cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE
AÏLLANT,
DE
PROTECCIÓ
AL
FOC,
LAMINAR DE SEGURETAT O
ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples
de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25
m2: 0,25 m2 per unitat
4.NORMATIVA
COMPLIMENT OBLIGATORI
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- Inspecció visual del material 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS abans de la seva colꞏlocació, DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
Inspecció
visual
del
procediment d'execució, d'acord
a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL
DE
L'OBRA
ACABADA. OPERACIONS DE
CONTROL:
Els punts de control més
destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat
acabada.
Proves
finals
d'estanquitat
CRITERIS DE
MOSTRES:

PRESA

DE

Els controls s'han de fer segons
les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció
per
part
del
contractista de les irregularitats
observades.
No s'ha de permetre la
continuació dels treballs fins que
no estiguin solucionats els
defectes d'execució.

Colꞏlocació i connexió a la xarxa
d'evacuació d'aigüera de gres
esmaltat o d'acer.
S'han considerat els tipus de
colꞏlocació següents:
Amb suports murals
Encastat a un taulell
Sobre moble
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de
treball
Colꞏlocació de l'aigüera a
l'espai previst
Connexió a la
xarxa
d'evacuació
Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'aigüera instalꞏlada ha de
reunir les mateixes condicions
exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellada en
totes dues direccions, a la
posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del
paviment fins al nivell frontal
superior de l'aigüera ha de ser
la reflectida en el projecte o, en
el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al
parament amb els suports
murals, o bé recolzat sobre el
moble de suport.
L'acord amb el revestiment i
amb el taulell ha de quedar
rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de
la connexió amb el conducte
d'evacuació.
Toleràncies d'instalꞏlació:
Nivell: ± 10 mm
Caiguda frontal respecte al
pla horitzontal: <= 5 mm
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

-

Verificació de la correcta
execució de la instalꞏlació
segons instruccions de
fabricant.
Realització
i
emissió
d'informe amb resultats dels
controls i assaigs realitzats,
d'acord
amb
el
que
s'especifica a la taula
d'assaigs i quantificació
dels mateixos.

CRITERIS
MOSTRA

DE

PRESA

DE

Es realitzarà l'assaig de cabals
mínims,
considerant
el
funcionament simultani de les
instalꞏlacions susceptibles de
fer-ho a la realitat. Es verificarà:
el total de la instalꞏlació, per
plantes o sectors i per zones
humides.
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de
material o execució, si es pot
esmenar
sense
canviar
materials, s'ha de procedir a ferho. 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.

DEL

__________________________ No
hi
ha
condicions
__________________________ específiques
del
procés
__________________________
________________________
d'instalꞏlació.
__________________________
3.UNITAT
I
CRITERIS ________________________
D'AMIDAMENT
DE

COLꞏLOCACIÓ AMB LLISTÓ
DE VIDRE O AMB PERFILS
CONFORMATS DE NEOPRÈ:
EJ - INSTALꞏLACIONS
DE
* UNE 85222:1985 Ventanas.
LAMPISTERIA,
Acristalamiento y métodos de
APARELLS
montaje.
SANITARIS
I
COLꞏLOCACIÓ A L'ANGLESA
PRODUCCIÓ D'AIGUA
O AMB MÀSTIC:
CALENTA SANITÀRIA
No hi ha normativa de
compliment obligatori.
EJ1 - APARELLS SANITARIS
5.CONDICIONS
DE
EJ18 - AIGÜERES
CONTROL D'EXECUCIÓ I DE
L'OBRA ACABADA
0.ELEMENTS
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
CONTEMPLA EL PLEC
OPERACIONS DE CONTROL:

Unitat de quantitat instalꞏlada,
amidada
segons
les
especificacions de la DT.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa
compliment obligatori.

de

5.CONDICIONS
DE
CONTROL D'EXECUCIÓ I DE
L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:

QUE

Les tasques de control
realitzar són les següents:

a

EJ18L1BH.
Els punts de control més
destacables són els següents:

-

Comprovació de la correcta
instalꞏlació dels materials i
equips a l'obra

EQ - EQUIPAMENTS
EQ5 - TAULELLS
EQ54 - TAULELLS DE FUSTA
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

EQ544DLZ.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
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Taulells de fusta de densitat
mitjana fixats mecànicament
sobre suports murals.
S'han considerat els tipus de
colꞏlocació següents:
Fixació dels suports al
parament
Fixació del taulell als
suports
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar
horitzontal i no ha de tenir
esquerdes, trencaments, taques
ni escantonaments.
S'han de colꞏlocar els suports
suficients perquè el taulell sigui
estable.
Si hi ha equips de mobiliari a
sota del taulell, la volada ha
d'ajustar-se al projecte o a les
directrius fixades per la DF Si no
s'especifica, ha de ser >= 1,5
cm.
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat: ± 0,1 %
Alçària: ± 5 mm
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
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encastar aparells sanitaris a
taulells de pedra.
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Foradat del taulell de pedra
i polit del cantell interior si
s'escau
CONDICIONS GENERALS:
El forat s'ha d'ajustar al diàmetre
o perfil previst.
El cantell del forat no pot tenir
rugositats apreciables.
Toleràncies d'execució:
Diàmetre: - 2 mm, - + 5
mm
Distància entre les cares
diametralment oposades:
Cantell interior sense
polir: -5 mm, +10 mm
Cantell interior polit: ±
5mm
Distància entre les cares
diametralment oposades: ±
5 mm
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

DEL

No
hi
han
condicions
específiques
del
procés
No
hi
han
condicions d'execució.
específiques
del
procés
3.UNITAT
I
CRITERIS
d'instalꞏlació.
D'AMIDAMENT
3.UNITAT
I
CRITERIS
Unitat mesurada segons les
D'AMIDAMENT
especificacions de la DT.
Unitats segons especificacions
4.NORMATIVA
DE
de projecte.
COMPLIMENT OBLIGATORI
4.NORMATIVA
DE
No hi ha normativa de
COMPLIMENT OBLIGATORI
compliment obligatori.
No hi ha normativa de
compliment obligatori.

__________________________
__________________________
__________________________ ________________________
__________________________
________________________
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
QUE DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES

EQ5Z1013.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Formació de forats amb cantell
interior polit o sense polir per a

Mòduls de diferents tipus que
formen el conjunt de mobiliari
necessari per a l'equipament
complert de la cuina.
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Replantegi de la posició i
dels punts de subjecció

-

Colꞏlocació,
fixació
i
anivellament dels mòduls
Colꞏlocació i fixació de les
frontisses i baldes
Colꞏlocació de les portes i
calaixos
Colꞏlocació dels tiradors en
portes i calaixos
Colꞏlocació del sòcol
Retirada de l'obra dels
embalatges i restes de
materials.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar
sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida
a la DT o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al
suport pels punts previstos
d'acord amb les instruccions
d'instalꞏlació del fabricant.
S'ha de colꞏlocar amb els
elements
de
fixació
subministrats pel fabricant.
El conjunt ha de tenir un
aspecte uniforme i sense
defectes.
Ha de formar una superfície
plana i ha d'estar al nivell
previst.
En els armaris amb porta, les
frontisses han de quedar
colꞏlocades
en
els
punts
previstos per a aquest fi.
La porta ha d'obrir i tancar
correctament.
Els calaixos han d'obrir i tancar
correctament, han de tenir un
accionament suau.
Els elements mòbils, portes i
calaixos, han de ser fàcilment
accessibles i l'obertura s'ha de
fer sense obstacles, en tot el
seu recorregut.
Els peus regulables han de
quedar colꞏlocats en el llocs
previstos. Han de quedar
sòlidament fixats als mòduls.
El sòcol ha de quedar colꞏlocat
en tota la llargària prevista, fixat,
a pressió, en els punts
previstos.
La part superior dels mobles
baixos, han de formar una
superfície horitzontal, de forma
que permeti que la colꞏlocació
posterior del taulell, mantingui
les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la
posició prevista a la DT o
l'especificada per la DF, han de
quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels
mobles baixos o alts, han de
quedar alineats entre ells, el
mateix que els tiradors d'una
columna de calaixos.
S'ha de preveure els forats i
espais necessaris per a les
connexions a les xarxes de
subministrament i el pas de
conductes d'instalꞏlacions.
L'alçària dels mòduls baixos ha
de
permetre
la
posterior
colꞏlocació
dels
electrodomèstics.
L'alçària dels mòduls alts
respecte al pla superior format
pels mòduls baixos, ha de
permetre l'accés a tota la
superfície de treball i la

colꞏlocació
posterior
dels
elements superiors i els seus
accessoris.
Separació entre el sòcol i el
paviment: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat: ± 0,1%
Posició: ± 20 mm
Nivell: ± 2%
Aplomat: ± 2%
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

Abans de començar els treballs,
es farà un replanteig previ que
ha de ser aprovat per la DF.
Tots
els
elements
s'han
d'inspeccionar, abans de la seva
colꞏlocació, per comprovar que
compleixen
amb
les
especificacions de la DT del
projecte
i
no
tenen
desperfectes.
El procés de colꞏlocació no ha
de produir desperfectes, ni ha
de modificar les condicions
exigides per al material.
El muntatge s'ha de realitzar
seguint les instruccions del
fabricant.
El sòcol s'ha de colꞏlocar un cop
els mobles estiguin anivellats i a
l'alçària prevista.
Un cop colꞏlocat l'armari, es
procedirà a la retirada de l'obra
de tots els materials sobrants
com ara embalatges, etc.
Els elements colꞏlocats, en cas
necessari, s'han de protegir per
evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o
d'acord amb la DT del fabricant
o de la DT del projecte.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

Unitat de quantitat colꞏlocada,
mesurada
segons
les
especificacions de la DT.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa
compliment obligatori.

de
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PARTIDES D'OBRA DE - Rascat de pintura en voltes,
amb mitjans manuals i càrrega
REHABILITACIÓmanual de runa sobre camió o
RESTAURACIÓ D'EDI
contenidor
Desmuntatge
per
a
K1 - TREBALLS PREVIS I recuperació de rajoles de
D'IMPLANTACIÓ
valència sobre paraments, per a
la seva posterior restauració i
K12 - IMPLANTACIONS
muntatge, amb mitjans manuals,
D'OBRA
d'una en una, protegint-les amb
paper d'arròs, cola natural i
K12C - DESMUNTATGES,
ARRENCADES
I paper de bombolles, càrrega
REPICATS
DE manual de runa sobre camió o
contenidor
REVESTIMENTS
- Enderroc de teginat, amb
mitjans manuals i càrrega de
0.ELEMENTS
QUE runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb
CONTEMPLA EL PLEC
mitjans manuals, neteja i aplec
de material per a la seva
K12CAAZZ.
reutilització i carrega de runa
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS sobre camió o contenidor
DE LES PARTIDES D'OBRA L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
EXECUTADES
Enderrocs,
repicat
o
Enderroc, arrencada, repicat o arrencades:
desmuntatge de revestiments - Preparació de la zona de
de paraments verticals o treball
horitzontals,
amb
càrrega - Enderroc, repicat o arrencada
manual i mecànica sobre camió, de l'element amb els mitjans
o aplec per a posterior adients
- Tall d'elements metàlꞏlics,
reutilització.
L'enderroc,
el
repicat
i guies, suports, etc.)
l'arrencada, pressuposen que el - Trossejament i apilada de la
material resultant no te cap runa
utilitat i serà transportat a un - Càrrega de la runa sobre el
camió
abocador.
El desmuntatge pressuposa que Desmuntatge:
part o tot el material resultant - Preparació de la zona de
tindrà una utilitat posterior, i ha treball
de ser netejat, classificat, - Numeració de les peces i
identificat amb marques que croquis de la seva posició, si cal
siguin
reconeixibles
amb - Desmuntatge per parts, i
posterioritat,
i,
si
cal, classificació del material
croquitzada la seva posició - Neteja de les peces i càrrega
per al transport al lloc d'aplec
original.
S'han considerat les unitats - Càrrega i transport de la runa
a l'abocador
d'obra següents:
- Repicat superficial d'element Determinació del grau de
de pedra natural, d'arrebossat, dificultat d'intervenció a les
d'enguixat, o d'estucat amb unitats d'obra on intervenen
mitjans manuals i càrrega restauradors:
manual de runa sobre camió o - Valorar de 0 a 3 els següents
aspectes:
contenidor
- Degradació/fragilitat de
- Arrencada d'enrajolat o
d'aplacat, en parament vertical, l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de
contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i l'element a tractar
de les instalꞏlacions existents al - Sumar aquests factors i
seu interior , amb mitjans assignar el grau de dificultat
manuals i càrrega manual de amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de
runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de
mitjans manuals, neteja i aplec
de materials per a la seva dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de
reutilització i carrega de runa
dificultat alt
sobre camió o contenidor
REPICAT
O
- Arrencada d'escopidor o ENDERROC,
coronament metàlꞏlic, ceràmic o ARRENCADA:
de pedra amb mitjans manuals i Els materials han de quedar
càrrega manual de runa sobre suficientment trossejats i apilats
per tal de facilitar-ne la càrrega,
camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts en funció dels mitjans de què es
de parament de pedra, amb disposin i de les condicions de
mitjans manuals i carrega de transport.
La base del element eliminat no
runa sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb ha d'estar danyada pel procés
mitjans manuals i càrrega de treball.
manual de runa sobre camió o
contenidor
K-

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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Un cop acabats els treballs, la
base ha de quedar neta de
restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i
identificada la seva situació
original.
El
material
ha
d'estar
emmagatzemat en condicions
adients, per tal que no es faci
malbé.
Les estructures de fusta han
d'estar protegides de la pluja, el
sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

No s'ha de treballar amb pluja,
neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs
previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en
ordre invers al que es va seguir
per a la seva construcció.
Els elements no estructurals
(revestiments,
divisions,
tancaments, etc.), s'han de
demolir abans que els elements
resistents als que estiguin units,
sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no
ha d'estar sotmès a l'acció
d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment
l'estabilitat dels elements que no
es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha
de tenir instalꞏlacions en servei
(aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements
de servei públic que puguin
resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres
ha de quedar convenientment
senyalitzada.
S'han de senyalar els elements
que hagin de conservar-se
intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el
seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de
manera que molestin el mínim
possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols,
pel que cal regar les parts que
s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet
que l'operari treballi sobre
l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han
de deixar trams d'obra amb
perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments
laterals
de
l'element,
cal
apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en
voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys
inundats, olors de gas, etc.) o
quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a
l'interior del recinte, sense que
es
produeixin
pressions

perilloses sobre l'estructura per
acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa
s'ha de fer amb les precaucions
necessàries,
per
tal
d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements
que puguin entorpir els treballs
de retirada i càrrega de runa.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

ARRENCADA D'ESCOPIDOR
O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat,
d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O
DESMUNTATGE SUPERFICIAL
O
REPICAT
DE
REVESTIMENTS
DE
PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:
m2 de superfície realment
executat d'acord amb les
indicacions de la DT.
DESMUNTATGE
DE
REVESTIMENT PER PECES:
Unitat
d'element
realment
arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de
1975 por la que se aprueba la
Norma Tecnológica de la
Edificación:
NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones

__________________________
__________________________
________________________

K2 -

DEMOLICIONS,
ENDERROCS,
MOVIMENTS
DE
TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS

K21 - ENDERROCS,
ARRENCADES,
REPICATS
DESMUNTATGES
K215 - DESMUNTATGES
ENDERROCS
COBERTES
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC
K21537YZ.
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manual de runa sobre
camió o contenidor
Arrencada solera de tauler
de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega de runa
sobre camió o contenidor
Enderroc d'envanets de
sostremort amb mitjans
manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o
contenidor
Enderroc de formació de
pendents
de
formigó
celꞏlular de 15 cm de gruix
mitjà, a mà i amb
compressor
i
càrrega
manual de runa sobre
camió o contenidor
Arrencada
de
làmina
impermeabilitzant
amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre
camió o contenidor
Arrencada de plaques de
poliestirè
amb
mitjans
manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o
contenidor
Arrencada de llata de fusta
amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Enderroc d'estructura de
rastrells
de
fusta
de
coberta,
amb
mitjans
manuals,
inclòs
picat
d'elements
massissos,
neteja del lloc de treball i
retirada de runa
Arrencada de minvell de
ceràmica
amb
mitjans
manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o
contenidor
Enderroc de ràfec de
coberta,
amb
mitjans
manuals i càrrega manual
de runes sobre camió
Desmuntatge de ràfec de
coberta,
amb
mitjans
manuals, aplec de material
per a la seva reutilització i
càrrega manual de runes
sobre camió
Arrencada
de
bonera,
repicat
i
sanejat
del
paviment a les vores, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre
camió o contenidor
Desmuntatge de claraboia
de vidre armat amb mitjans
manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o
contenidor
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
Preparació de la zona de
treball
Enderroc o arrencada de
l'element amb els mitjans
adients
Tall d'armadures i elements
metàlꞏlics
Trossejament i apilada de
la runa
Càrrega de la runa sobre el
camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de
treball

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Enderroc,
arrencada
o
desmuntatge d'elements de
coberta o terrats, o de la coberta
sencera, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec
per a posterior reutilització.
L'enderroc
i
l'arrencada,
pressuposen que el material
resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que
part o tot el material resultant
tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat,
identificat amb marques que
siguin
reconeixibles
amb
posterioritat,
i,
si
cal,
croquitzada la seva posició
original.
S'han considerat les unitats
d'obra següents:
Enderroc
complert
de
coberta
plana,
inclòs
minvells,
amb
mitjans
manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o
contenidor
Arrencada de paviment de
rajola ceràmica o de gres
de dues capes com a
màxim, colꞏlocades amb
morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre
camió o contenidor
Retirada de grava i geotèxtil
amb mitjans manuals i
aplec per a posterior
aprofitament
Arrencada de teules amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre
camió o contenidor
Desmuntatge de teules
amb mitjans manuals i
aplec per a posterior
aprofitament
Desmuntatge de coberta de
lloses de pedra, amb
mitjans
manuals,
numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa
sobre camió o contenidor
Desmuntatge de pissarra
de coberta amb mitjans
manuals i aplec per a
posterior aprofitament
Desmuntatge de plaques
conformades de coberta
amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Desmuntatge de plaques
conformades de coberta
amb mitjans manuals i
aplec per a posterior
aprofitament
Desmuntatge de plaques
conformades de planxa
d'acer conformada amb
mitjans manuals, aplec de
material per a la seva
reutilització i carrega de
runa
sobre
camió
o
contenidor
Enderroc
de
solera
d'encadellat ceràmic amb
mitjans manuals i càrrega
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-

Numeració de les peces i
croquis de la seva posició,
si cal
Desmuntatge per parts, i
classificació del material
Neteja de les peces i
càrrega per al transport al
lloc d'aplec
Càrrega i transport de la
runa a l'abocador

ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar
suficientment trossejats i apilats
per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de
transport.
Un cop acabats els treballs, la
base ha de quedar neta de
restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i
identificada la seva situació
original.
El
material
ha
d'estar
emmagatzemat en condicions
adients, per tal que no es faci
malbé. Les pedres amb treballs
escultòrics i els carreus han
d'estar separades entre sí, i del
terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han
d'estar protegides de la pluja, el
sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

No s'ha de treballar amb pluja,
neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs
previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en
ordre invers al que es va seguir
per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix,
per tongades horitzontals, de
manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals
(revestiments,
divisions,
tancaments, etc.), s'han de
demolir abans que els elements
resistents als que estiguin units,
sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no
ha d'estar sotmès a l'acció
d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de colꞏlocar cindris
o apuntalaments, per tal de
desmuntar
els
elements
estructurals sense que es
produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment
l'estabilitat dels elements que no
es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha
de tenir instalꞏlacions en servei
(aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements
de servei públic que puguin
resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres
ha de quedar convenientment
senyalitzada.
S'han de senyalar els elements
que hagin de conservar-se
intactes, segons s'indiqui en la

Documentació Tècnica o, en el
seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de
manera que molestin el mínim
possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols,
pel que cal regar les parts que
s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet
que l'operari treballi sobre
l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han
de deixar trams d'obra amb
perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments
laterals
de
l'element,
cal
apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en
voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys
inundats, olors de gas, etc.) o
quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a
l'interior del recinte, sense que
es
produeixin
pressions
perilloses sobre l'estructura per
acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa
s'ha de fer amb les precaucions
necessàries,
per
tal
d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements
que puguin entorpir els treballs
de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada
de materials que continguin
amiant i prèviament a l'inici de
les
feines,
l'empresa
encarregada
d'executar-les
haurà d'establir un pla de treball
que ha de ser aprovat per
l'autoritat de treball.
Quan
tècnicament
sigui
possible, l'amiant o els materials
que el continguin han de ser
retirats abans de començar les
operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant
s'han de prendre les mesures
de protecció individuals i
colꞏlectives establertes al Real
Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix
d'emissions de fibres d'amiant
respirables,
s'han
d'utilitzar
eines de tall lent i eines amb
aspiradors de pols d'acord amb
l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi
risc d'exposició a l'amiant han
d'estar clarament delimitades i
senyalitzades.
Els residus que continguin
amiant s'han de recollir i
traslladar fora del lloc de treball,
el més aviat possible, en
recipients
tancats
que
impedeixin l'emissió de fibres
d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar
senyalitzats
amb
etiquetes
d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa
vigent
en
matèria
mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i
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Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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transport de
construcció.

productes

3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

de

CRITERIS

K2 -

DEMOLICIONS,
ENDERROCS,
MOVIMENTS
DE
TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS

ENDERROC COMPLERT DE
COBERTA PLANA:
m3
de
volum
realment
enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils de K21 - ENDERROCS,
ARRENCADES,
l'edifici aixecats abans de
REPICATS
I
començar l'enderroc i els
DESMUNTATGES
aixecats al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
K216 - DESMUNTATGES
I
ENDERROCS
DE
ENDERROC, ARRENCADA O
TANCAMENTS
I
DESMUNTATGE
DE
DIVISÒRIES
PAVIMENTS,
GRAVA,
TEULES, LLOSES, PLAQUES
CONFORMADES, SOLERES,
ELEMENTS
QUE
ENVANETS
DE 0.CONTEMPLA EL PLEC
SOSTREMORT,
IMPERMEABILITZACIONS,
CAPES DE FORMACIÓ DE K216351Z.
PENDENTS,
AILLAMENTS,
ENLLATATS, RASTRELLS O 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
CLARABOIES:
m2 de superfície realment EXECUTADES
executat d'acord amb les
Enderroc de parets interiors, de
indicacions de la DT.
tancament i envans, amb
mitjans manuals i càrrega
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, manual i mecànica sobre camió
d'acord amb les indicacions de o contenidor.
S'han considerat els següents
la DT.
materials i mitjans de demolició:
Paret d'obra de fàbrica de
ARRENCADA DE MINVELL, ceràmica
CARENER,
AIGÜAFONS,
Envans i paredons d'obra
ESQUENA D'ASE, CORNISA, de ceràmica
CANALÓ
O
JUNT
DE
Plaques
de
formigó
DILATACIÓ:
prefabricades de 24 cm de
m
de
llargària
realment
gruix
desmuntada o enderrocada,
Envans de vidre emmotllat
segons les especificacions de la L'execució de la unitat d'obra
DT.
inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de
4.NORMATIVA
DE treball
COMPLIMENT OBLIGATORI
Enderroc de l'element amb
els mitjans adients
Real Decreto 396/2006, de 31
Trossejament i apilada de
de marzo. por el que se la runa
establecen las disposiciones
Càrrega de la runa sobre el
mínimas de seguridad y salud
camió
aplicables a los trabajos con Determinació del grau de
riesgo de exposición al amianto. dificultat d'intervenció a les
unitats d'obra on intervenen
* Orden de 10 de febrero de restauradors:
Valorar de 0 a 3 els
1975 por la que se aprueba la
següents aspectes:
Norma Tecnológica de la
Degradació/fragilitat de
Edificación:
NTE-ADD/1975
l'element a tractar
Acondicionamiento del terreno.
Dificultat/complexitat
del
tractament
a
Desmontes. Demoliciones
realitzar
Dificultat d'accès de
* UNE 88411:1987 Productos
l'element a tractar
de amiantocemento. Directrices Sumar aquests factors i
para su corte y mecanizado en
assignar el grau de dificultat
obra.
amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de
dificultat baix
Suma 4 a 6: Grau de
dificultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de
dificultat alt
__________________________
__________________________
CONDICIONS GENERALS:
________________________
L'edifici ha de quedar tancat per
una tanca d'alçària superior a 2
m, situada a una distancia

superior a 1,5 m de l'edifici i de
la bastida i convenientment
senyalitzada.
S'han de colꞏlocar proteccions
com xarxes, lones, així com una
pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una
distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi
materials
combustibles
es
disposarà, com a mínim, d'un
extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten
esquerdes en les edificacions
veïnes, s'han de colꞏlocar
testimonis per a observar els
possibles efectes de l'enderroc i
dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar
suficientment trossejats i apilats
amb la finalitat de facilitar la
seva càrrega, en funció dels
mitjans de que es disposi i de
les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques
d'enderroc, la base ha de
quedar neta de restes de
material.
Al acabar l'enderroc es farà una
revisió general de les parts que
hagin de quedar dretes i de les
edificacions veïnes per a
observar les lesions que hagin
pogut sortir.
Mentre es du a terme la
consolidació
definitiva
es
conservaran les contencions,
els apuntalaments, les bastides i
les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia
en els elements colꞏlocats o en
el
seu
funcionament,
es
notificarà immediatament a la
DF.
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja,
neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs
previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en
ordre invers al que es va seguir
per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a
l'interior del recinte, sense que
es
produeixin
pressions
perilloses sobre l'estructura per
acumulació de material.
No es depositarà runa damunt
de les bastides.
No
s'acumularà
runa
en
tanques, murs i suports propis
que hagin de mantenir-se a peu
dret o en edificacions i elements
aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un
pes superior als 100 kg/m2
damunt de sostres, encara que
estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han
de romandre elements de les
edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres
causes en puguin provocar
l'enderroc.
Es protegiran de la pluja,
mitjançant lones o plàstics, les

zones que puguin ser afectades
per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha
de tenir instalꞏlacions en servei
(aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements
de servei públic que puguin
resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de
manera que molestin el mínim
possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys
inundats, olors de gas, etc.) o
quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols,
pel que cal regar les parts que
s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa
s'ha de fer amb les precaucions
necessàries,
per
tal
d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements
que puguin entorpir els treballs
de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal
de facilitar-ne la càrrega amb
mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE
GRUIX:
S'han de contrarestar i anulꞏlar
les components horitzontals
d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments
laterals
de
l'element,
cal
apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament,
s'enderrocaran les que no són
estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i
abans d'enderrocar les bigues i
pilars del nivell en el qual es
treballa.
Les agulles i els arcs de les
obertures no es trauran fins
haver alleugerit la càrrega que
hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs,
s'han d'equilibrar les empentes
laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu
enderroc.
En acabar la jornada, no es
deixaran sense travar murs
d'alçària superior a set vegades
el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a
baix, en cada planta, abans
d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués
cedit, no es trauran els envans
sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES
DE
FORMIGÓ
PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per
sota del que s'està enderrocant,
després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat
dels tancaments prefabricats
quan no es debilitin els
elements
estructurals,
disposant-se en aquest cas,

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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proteccions provisionals en les
obertures.
Les plaques s'han de tallar en
bandes paralꞏleles a l'armadura
principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments
laterals
de
l'element,
cal
apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

ENDERROC D'ELEMENT DE
TANCAMENT O DIVISORI I
D'OBERTURES
DE
FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la
DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat
mesurada
segons
especificacions de la DT.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de
1975 por la que se aprueba la
Norma Tecnológica de la
Edificación:
NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones

__________________________
__________________________
________________________

K2 -

DEMOLICIONS,
ENDERROCS,
MOVIMENTS
DE
TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS

K21 - ENDERROCS,
ARRENCADES,
REPICATS
DESMUNTATGES
K219 - DESMUNTATGES
ARRENCADES
PAVIMENTS
SOLERES
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

I
I
DE
I

QUE

K219722Z.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat,
arrencada de paviments o
soleres o desmuntatge de
paviments.

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

Tall fet amb maquina tallajunts
en un paviment que s'ha de
demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la
demolició els límits del paviment
que resti siguin rectes i
uniformes.
L'enderroc
i
l'arrencada,
pressuposen que el material
resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que
part o tot el material resultant
tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat,
identificat amb marques que
siguin
reconeixibles
amb
posterioritat,
i,
si
cal,
croquitzada la seva posició
original.
S'han considerat els elements
següents:
Vorada colꞏlocada sobre
terra o formigó
Rigola de formigó o de
panots colꞏlocats sobre
formigó
Paviment
de
formigó,
panots,
llambordins
o
mescla bituminosa
Paviment
de
rajola
ceràmica, pedra natural,
llambordins o còdols
Material sintètic i capa
d'anivellació
Terratzo i capa de sorra
Solera de formigó
Esglaó
Revestiment d'esglaó
Recrescut de morter de
ciment
Sòcol de fusta, ceràmic o
de pedra
Determinació del grau de
dificultat d'intervenció a les
unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents
aspectes:
- Degradació/fragilitat de
l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del
tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de
l'element a tractar
- Sumar aquests factors i
assignar el grau de dificultat
amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de
dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de
dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de
dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
Preparació de la zona de
treball
Demolició de l'element amb
els mitjans adients
Trossejament i apilada de
la runa
Càrrega de runa sobre
camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de
treball
Numeració de les peces i
croquis de la seva posició,
si cal

-

Desmuntatge per parts, i
classificació del material
Neteja de les peces i
càrrega per al transport al
lloc d'aplec
Càrrega i transport de la
runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la
DT, amb les modificacions
introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar
suficientment trossejats i apilats
per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de
transport.
Els materials han de quedar
apilats i emmagatzemats en
funció de l'ús a que es destinin
(transport
a
abocador,
reutilització, eliminació en obra,
etc.).
Un cop acabats els treballs, la
base ha de quedar neta de
restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i
identificada la seva situació
original.
El
material
ha
d'estar
emmagatzemat en condicions
adients, per tal que no es faci
malbé.
Les estructures de fusta han
d'estar protegides de la pluja, el
sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

No s'ha de treballar amb pluja,
neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs
previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un
programa de treball que ha de
ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions
en cada fase, apuntalaments
necessaris
- Estabilitat i protecció de les
construccions i elements de
l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució
provisional dels serveis afectats
pels treballs
Mitjans
d'evacuació
i
especificació de les zones
d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de
seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha
de tenir instalꞏlacions en servei
(aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir
conductes
d'instalꞏlació
en
servei a la part per arrencar,
s'han de desmuntar els aparells
d'instalꞏlació i de mobiliari
existents, així com qualsevol

element que pugui destorbar la
feina.
S'han de protegir els elements
de servei públic que puguin
resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres
ha de quedar convenientment
senyalitzada.
L'execució dels treballs no han
de
produir
desperfectes,
molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones
de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols,
pel que cal regar les parts que
s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys
inundats, olors de gas, etc.) o
quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa
s'ha de fer amb les precaucions
necessàries,
per
tal
d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements
que puguin entorpir els treballs
de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior
reaprofitament s'han de situar
en
una
zona
amplia
i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa
vigent
en
matèria
mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de
construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS
SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de
procedir
a
l'enderroc
de
l'element resistent en el qual
està colꞏlocat, sense afectar la
capa de compressió del sostre
ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt
de les bastides.
No
s'acumularà
runa
en
tanques, murs i suports pròpies
que hagin de mantenir-se
dempeus o d'edificacions i
elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un
pes superior a 100 kg/m2
damunt dels sostres, en cap
cas.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERIS

ENDERROC
D'ESGLAÓ,
ARRENCADA
DE
REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE
SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m
de
llargària
realment
enderrocada,
segons
les
especificacions de la DT.
ENDERROC
DE
SOLERA
LLEUGERAMENT
ARMADA,
ARRENCADA
I
DESMUNTATGE
DE
PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la
DT.

El document original ha estat signat electrònicament per:
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ENDERROC DE SOLERA DE
FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada
realment, amidada segons les
especificacions del projecte,
comprovada
i
acceptada
expressament per la DF.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976
por la que se aprueba el Pliego
de
prescripciones
técnicas
generales
para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16
de mayo, por la que se
actualizan
determinados
artículos
del
pliego
de
prescripciones
técnicas
generales
para obras de
carreteras y puentes relativos a
la
construcción
de
explanaciones,
drenajes
y
cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de
1975 por la que se aprueba la
Norma Tecnológica de la
Edificación:
NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones

__________________________
__________________________
________________________

K2 -

DEMOLICIONS,
ENDERROCS,
MOVIMENTS
DE
TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS

K21 - ENDERROCS,
ARRENCADES,
REPICATS
DESMUNTATGES
K21A - DESMUNTATGES
ARRENCADES
TANCAMENTS
DIVISORIES
PRACTICABLES
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

I
I
DE
I

QUE

K21A3AYZ,K21A3AXZ,K21A3A
LZ.

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS Durant l'arrencada d’elements
fusta,
s’arrencaran
o
DE LES PARTIDES D'OBRA de
doblegaran les puntes i claus.
EXECUTADES
Els vidres es desmuntaran
sense trossejar-los per que no
Enderroc d’elements de fusteria,
puguin produir talls o lesions.
amb càrrega manual sobre Si s’arrenquen o desmunten
elements de fusteria situats en
camió o contenidor.
un tancament exterior, l’edifici
S'han considerat els següents ha de quedar envoltat d’una
tanca d’alçària >2 m, situada a
elements:
una distància de l’edifici i de la
- Arrencada de fulla i bastiment
bastida
>
1,5
m
i
convenientment senyalitzada.
- Desmuntatge de persiana de
S’han de colꞏlocar proteccions
llibret
com xarxes, lones, així com una
Desmuntatge
de
fulla, pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una
bastiment i accessoris
distància >2 m.
L'execució de la unitat d'obra En finalitzar la jornada, no han
de romandre elements de les
inclou les operacions següents: edificacions en estat inestable
- Preparació de la zona de que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres
treball
causes en puguin provocar
- Arrencada o desmuntatge de l’enderroc.

__________________________
__________________________
________________________

K2 -

DEMOLICIONS,
ENDERROCS,
MOVIMENTS
DE
TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2R5 - TRANSPORT
DE
RESIDUS
DE
CONSTRUCCIÓ
O
DEMOLICIÓ
A
INSTALꞏLACIÓ
AUTORITZADA
DE
GESTIÓ DE RESIDUS

mitjans L'operació de càrrega de runa
ELEMENTS
QUE
s'ha de fer amb les precaucions 0.CONTEMPLA EL PLEC
per
tal
- Trossejament i apilada de necessàries,
d'aconseguir les condicions de K2R540E0.
l'element arrencat
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
Aplec
dels
elements seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements DE LES PARTIDES D'OBRA
desmuntats
EXECUTADES
Càrrega
dels
elements que puguin entorpir els treballs
Operacions destinades a la
de retirada i càrrega de runa.
arrencats sobre el camió
gestió dels residus generats en
Els treballs s'han de fer de l'obra: residu de construcció o
CONDICIONS GENERALS:
o
material
Els materials arrencats han de manera que molestin el mínim demolició
d'excavació.
quedar suficientment trossejats i
S'han considerat les operacions
apilats per tal de facilitar-ne la possible als afectats.
següents:
càrrega, en funció dels mitjans DESMUNTATGE:
el
procés
de Transport o càrrega i
de què es disposin i de les Durant
desmuntatge no s'han de
transport
del
residu:
condicions de transport.
material
procedent
Quan s’apreciï alguna anomalia, malmetre els elements a
d'excavació o residu de
es notificarà immediatament a la reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a
construcció o demolició
DF.
desmuntar
hi
haguéssin Subministrament i recollida
del contenidor dels residus
2.CONDICIONS
DEL elements mòbils (finestrons,
paravents, etc,), aquests s'han
PROCÉS D'EXECUCIÓ
d'immobilitzar.
RESIDUS ESPECIALS:
Es disposarà d'una superfície Els residus especials sempre
CONDICIONS GENERALS:
s'han de separar.
S'ha de seguir l'ordre de treballs ampla i arrecerada per l'aplec Els residus especials s'han de
dipositar
en
una
zona
del material a reutilitzar.
previst a la DT.
d'emmagatzematge
separada
No s’ha de depositar runa sobre S'evitaran les caigudes o cops de la resta.
subjectant els elements que
les bastides.
Temps
màxim
No
s’acumularà
runa
en s'hagin de desmuntar amb d'emmagatzematge: 6 mesos.
tanques, murs i suports propis eslingues suaus i fent-les Els materials potencialment
que hagin de mantenir-se a peu descendir amb politges.
perillosos han d'estar separats
dret o en edificacions i elements
per
tipus
compatibles
i
3.UNITAT
I
CRITERIS
aliens a l’enderroc.
emmagatzemats en bidons o
D'AMIDAMENT
No s’acumularà runa amb un
contenidors adequats, amb
pes superior als 100 kg/m2
indicació del tipus de perillositat.
Unitat
d'element
realment
damunt de sostres, encara que
El
contenidor
de
residus
arrencat
o
desmuntat
segons
estiguin en bon estat.
especials ha de situar-se en un
les
especificacions
de
la
DT.
Si l’arrencada o desmuntatge
lloc pla, fora del trànsit habitual
solsament afecta a la fusteria i
de la maquinària d'obra, per tal
4.NORMATIVA
DE
al bastiment, no s’ha de
d'evitar vessaments accidentals
COMPLIMENT
OBLIGATORI
malmetre el forat d’obra de
Cal senyalitzar convenientment
l’element que s’arrenca.
els diferents contenidors de
Quan s’arrenqui la fusteria en No hi ha normativa de residus especials, tenint en
plantes inferiors a la que s’està
compte les incompatibilitats
enderrocant,
no
s’afectarà compliment obligatori.
segons
els
símbols
de
l’estabilitat
de
l’element
perillositat representat en les
estructural on estigui situada, i
etiquetes.
es disposaran, en les obertures
Els contenidors de residus
que donin al buit, proteccions
especials han d'estar tapats i
provisionals.
l'element

amb

els

adients

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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la identificació, cal indicar
protegits de la pluja i la radiació
també qui farà aquesta
solar excessiva.
gestió
Els bidons que contenen líquids
Quantitat en t i m3 del
perillosos (olis, desencofrants, residu gestionat i la seva
etc.) s'han d'emmagatzemar en
codificació segons codi
posició vertical i sobre cubetes
LER
de retenció de líquids per tal
d'evitar fuites.
CONDICIONS
DEL
Els contenidors de residus 2.especials s'han de colꞏlocar PROCÉS D'EXECUCIÓ
sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I
MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en
RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de un vehicle adequat, per al
que
es
desitgi
fer
amb
les
precaucions material
proveït
dels
necessàries per a aconseguir transportar,
unes condicions de seguretat elements que calen per al seu
desplaçament correcte.
suficients.
Els vehicles de transport han de Durant el transport s'ha de
portar els elements adequats a protegir el material de manera
fi d'evitar alteracions perjudicials que no es produeixin pèrdues
en els trajectes utilitzats.
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat
DE
LA
al
material
que
ha
de RESIDUS
CONSTRUCCIÓ:
transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer La manipulació dels materials
ha de complir les condicions s'ha de fer amb les proteccions
d'amplària lliure i de pendent adequades a la perillositat del
adequades a la maquinària que mateix.
s'utilitzi.
3.UNITAT
I
CRITERIS
D'AMIDAMENT
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material
d'excavació o del rebaix, o TRANSPORT DE MATERIAL
residus de la construcció, entre D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
dos punts de la mateixa obra o m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra
entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser d'excavació que li correspongui,
les que defineixi el 'Pla de incrementat amb el coeficient
Gestió de Residus de la d'esponjament indicat en el plec
Construcció i Enderrocs' de de condicions tècniques, o
qualsevol
altre
acceptat
l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i prèviament i expressament per
amb el gruix de capa indicats al la DF.
'Pla de Gestió de Residus de la La unitat d'obra no inclou les
Construcció i els Enderrocs' de despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
l'obra.
Les terres han de complir les
DE
LA
especificacions del seu plec de RESIDUS
condicions en funció del seu ús, CONSTRUCCIÓ:
i cal que tinguin l'aprovació de la Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.
DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ
EXTERNA DE GESTIÓ DE
RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla
de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s'ha de
transportar a una instalꞏlació
externa autoritzada, per tal de
rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al
promotor
un
certificat
on
s'indiqui, com a mínim:
Identificació del productor
dels residus
Identificació del posseïdor
dels residus
Identificació de l'obra de la
qual prové el residu i en el
seu cas, el número de
llicència d'obra
Identificació
del
gestor
autoritzat que ha rebut el
residu i si aquet no fa la
gestió de valorització o
eliminació final del residu,

4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los
residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la cual se publican
las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la
Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.

reducción de la contaminación RESIDUS
DE
LA
del medio ambiente producida CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials
por el amianto.
s'ha de fer amb les proteccions
adequades a la perillositat del
Decret 89/2010, de 29 de juny, mateix.
pel qual s'aprova el Programa
de gestió de residus de la 3.UNITAT
I
CRITERIS
construcció
de
Catalunya D'AMIDAMENT
(PROGROC), es regula la
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE
producció i gestió dels residus
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO
de la construcció i demolició, i el INERTS O NO ESPECIALS I
cànon sobre la deposició DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
controlada dels residus de la m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o
construcció.
centre
de
recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
__________________________ ESPECIALS:
__________________________ kg de pes de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o
________________________
centre
de
recollida
corresponent.

K2 -

DEMOLICIONS,
ENDERROCS,
MOVIMENTS
DE
TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2RA - DISPOSICIÓ
DE
RESIDUS
A
INSTALꞏLACIO
AUTORITZADA
DE
GESTIÓ DE RESIDUS
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons
el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la
informació
necessària
per
complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS residuos de construcción y
DE LES PARTIDES D'OBRA demolición
EXECUTADES
Orden MAM/304/2002, de 8 de
Operacions destinades a la febrero, por la cual se publican
gestió dels residus generats en
las operaciones de valorización
l'obra: residu de construcció o
demolició
o
material y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
d'excavació.
S'han considerat les operacions
següents:
Corrección de errores de la
Deposició del residu no Orden MAM/304/2002, de 8 de
reutilitzat en la instalꞏlació
febrero, por la que se publican
autoritzada de gestió on se
li aplicarà el tractament de las operaciones de valorización
valorització,
selecció
i y eliminación de residuos y lista
emmagatzematge
o europea de residuos.
eliminació
K2RA73G1.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al
lloc adequat legalment autoritzat
per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT:
valorització, emmagatzematge o
eliminació.

2.CONDICIONS
Real Decreto 108/1991, de 1 de PROCÉS D'EXECUCIÓ
febrero, sobre la prevención y

Real Decreto 108/1991, de 1 de
febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación
del medio ambiente producida
por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de
finançament
de
les
DEL
infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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del
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Decret 89/2010, de 29 de juny,
pel qual s'aprova el Programa
de gestió de residus de la
construcció
de
Catalunya
(PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la
construcció.

__________________________
__________________________
________________________

TANCAMENTS
DIVISÒRIES

I

K65 - TANCAMENTS
I
DIVISÒRIES DE GUIX
LAMINAT
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

Retirada de l'obra de les gruixos de les plaques que
restes d'embalatges, retalls, hagin de passar.
Queden
expressament
etc
proscrites les trobades a biaix
de cartabó en el muntatge de la
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser perfileria.
estable i indeformable a les La manipulació de les plaques
accions previstes (vent, etc). Ha (talls, forats per a instalꞏlacions,
de formar una superfície plana i etc.) s'ha de fer abans de fixarcontínua que ha de quedar al les al suport.
Els
cargols
han
d'entrar
nivell previst.
En el revestiment acabat no hi perpendicularment al pla de la
ha d'haver peces esquerdades, placa, i la penetració del cap ha
trencades
ni
defectes de ser la correcta.
apreciables en les làmines de L'ordre d'execució de les feines
ha de ser l'indicat en el primer
paper.
Si el sistema és fix, tots els apartat, on s'enumeren les
junts, les arestes de cantonades operacions incloses a la unitat
i els racons han d'estar segellats d'obra.
degudament amb màstic per a Després d'executar cadascuna
de les operacions del muntatge
junts.
L'especejament ha de complir de l'envà, i abans de fer una
les especificacions subjectives operació que oculti el resultat
requerides per la DF. En d'aquesta, s'ha de permetre a la
qualsevol cas no quedaran tires DF doni la conformitat de les
tasques realitzades.
de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir
UNITAT
I
CRITERIS
tota l'alçària, s'han de colꞏlocar 3.alternades, per tal d'evitar la D'AMIDAMENT
continuïtat
dels
junts
m2 de superfície amidada
horitzontals.
Els junts han de coincidir segons les especificacions de la
sempre amb elements portants. DT.
El conjunt ha de quedar aplomat Amb deducció de la superfície
corresponent
a
obertures,
i ben ancorat al suport.
amb
els
criteris
Les
plaques
han
d'estar d'acord
alineades en la direcció vertical i següents:
Obertures <= 2 m2: No es
en la direcció horitzontal.
dedueixen
El conjunt dels elements
Obertures > 2 m2 i <= 4
colꞏlocats ha de ser estanc.
m2: Es dedueixen el 50%
El conjunt acabat ha de tenir un
Obertures > 4 m2: Es
color uniforme.
dedueixen el 100%
Ha de tenir un aspecte
uniforme, aplomat i sense Aquests criteris inclouen la
colꞏlocació dels elements que
defectes.
En aplacats a dues cares, els configuren l'obertura, com és
junts verticals d'ambdós costats ara bastiments, excepte en el
no han de coincidir en el mateix cas de forats de més de 4,00
m2 en què aquesta colꞏlocació
muntant.
Ajust entre les plaques: <= 2 es compta a part.
mm
Distància entre cargols del 4.NORMATIVA
DE
mateix muntant: 25 cm
COMPLIMENT OBLIGATORI
Distància dels cargols a les
vores de les plaques: 15 mm
No hi ha normativa de
Toleràncies d'execució:
compliment obligatori.
Replanteig parcial: ± 2 mm
Replanteig total: ± 2 mm
5.CONDICIONS
DE
Planor: ± 5 mm/2 m
CONTROL D'EXECUCIÓ I DE
Aplomat: ± 5 mm/3 m
L'OBRA ACABADA
Ajust entre plaques: ± 1
mm
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
Distància dels cargols a les OPERACIONS DE CONTROL:
vores de les plaques: ± 5
mm
Els punts de control més
2.CONDICIONS
DEL destacables són els següents:

dels -

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres.

K6 -

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

QUE

K65261NZ,K65261JZ.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Formació d'envans de plaques
de guix laminat, amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat
amb muntants de diferents
seccions i aplacat amb plaques
de
guix
laminat
fixades
mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Replanteig dels perfils de
l'entramat
Colꞏlocació i fixació dels
perfils al parament
Colꞏlocació banda acústica
Preparació de l'aïllament
(retalls, etc.) i colꞏlocació,
en el seu cas
Replanteig dels perfils
Colꞏlocació
aplomat
o
anivellat i fixació dels perfils
Colꞏlocació
d'aïllament
tèrmic, si és el cas
Preparació de les plaques
(talls, forats, etc.)
Replanteig
de
l'especejament
en
el
parament
Fixació de les plaques als
perfils
Segellat dels junts

-

Comprovació
geometria del
vertical

de
la
parament

CONTROL
DE
L'OBRA
ACABADA. OPERACIONS DE
CONTROL:
Els punts de control més
destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han
adoptat
les
mesures
necessàries per assegurar la
compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes
constructius.
Inspecció visual de la unitat
acabada.
-

En el control es seguiran
els criteris indicats en
l'article 7.4 de la part I del
CTE.

-

Prova d'estanqueïtat de
façana pel mètode de
ruixament directe UNE-EN
13051.

CRITERIS DE
MOSTRES:

PRESA

DE

Els controls s'han de realitzar
segons les instruccions de la
DF.

INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció
per
part
del
contractista de les irregularitats
observades.
No es permetrà la continuació
dels treballs fins que no estiguin
solucionats
els
errors
d'execució.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a iniciar-ne l'execució cal
que la coberta i el tancament de
l'edifici s'hagin acabat, inclosa la
fusteria dels buits d'obra que
quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades
i
acords
de
paraments, els perfils de terra i sostre
s'han
de
tallar
perpendicularment a la seva
directriu per resoldre l'acord per
testa, comptant però, amb els

Inspecció
visual
del
material abans de la seva
colꞏlocació, rebutjant les __________________________
peces malmeses
__________________________
________________________
Replanteig inicial
Inspecció
visual
del
procediment
d'execució,
amb especial atenció a la
colꞏlocació de l'entramat
metàlꞏlic.
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FORMACIÓ DE JUNTS
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I
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K7C9 - AÏLLAMENTS
AMB
FELTRES I PLAQUES
DE LLANA MINERAL
DE ROCA
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

PLAQUES
COLꞏLOCADES
AMB
MORTER
PER
A
ARREBOSSATS:
El morter ha de cobrir tota la
superfície que ha de rebre les
plaques.
En les encontres entre els
paraments i els sostres, el
revestiment de morter ha de
cavalcar una banda de 10 cm,
com a mínim, sobre el sostre.
Gruix de la capa de morter: >=
5 mm

2.CONDICIONS
QUE PROCÉS D'EXECUCIÓ

K7C9TBYZ.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Formació
d'aïllament
amb
plaques, feltres i làmines de
diferents materials.
S'han considerat els materials
següents:
Plaques de poliestirè extruït
Feltres o plaques de llana
de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de
colꞏlocació següents:
Amb adhesiu
Amb morter adhesiu
Amb
morter
per
a
arrebossats
Fixades mecànicament
Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i
làmines:
Preparació de l'element
(retalls, etc.)
Neteja i preparació del
suport
Colꞏlocació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben
adherit al suport, excepte quan
es colꞏloca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme
i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de
quedar colꞏlocats a tocar, les
plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir
tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera
de vapor (paper kraft), aquesta
ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb
làmina
plàstica
(protecció
elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta
ha de quedar situada a la cara
vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper
kraft o protecció elàstica, els
junts han de quedar segellats
amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <=
2 mm
Distància entre punts de fixació:
<= 70 cm

PLAQUES
COLꞏLOCADES
AMB ADHESIU, OXIASFALT,
EMULSIÓ BITUMINOSA O
PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de
matèries
estranyes
(pols,
greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha
d'estar
dins
dels
límits
especificats pel fabricant.
PLAQUES
COLꞏLOCADES
AMB
MORTER
PER
A
ARREBOSSATS:
El suport ha de tenir una
superfície
uniforme,
sense
defectes significatius (peces
amb escostonaments, peces
trencades, forats, rebaves, etc.),
que
puguin
perjudicar
l'adherència del morter.
Si el suport es d'obra de fàbrica,
la fondària del junt no ha de ser
superior a 5 mm.
En temps calorós o amb vent, si
la superfície del suport es
absorbent, cal humitejar la
superfície per tal que no
absorbeixi l'aigua del morter.
Les plaques s'han de colꞏlocar
amb el morter encara fresc,
pressionant sobre el suport.
I

4.NORMATIVA
COMPLIMENT OBLIGATORI

CONTROL
DE
L'OBRA
ACABADA. INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS
I
ACTUACIONS
EN
CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correcció
per
part
del
contractista de les irregularitats
DE observades.

La normativa ha de ser
l'específica a l'ús a què es
DEL destini.

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents
inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la
pluja durant i després de la
colꞏlocació.
El material colꞏlocat s'ha de
protegir
d'impactes,
de
pressions o d'altres accions que
el puguin alterar.
El poliuretà i el poliestirè s'ha de
protegir d'una exposició solar
molt llarga.
En les plaques colꞏlocades no
adherides, s'han de prendre les
precaucions necessàries perquè
ni el vent ni d'altres accions no
el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de
vapor, produït durant l'execució,
ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.

3.UNITAT
D'AMIDAMENT

Amb deducció de la superfície
corresponent
a
obertures,
d'acord
amb
els
criteris
següents:
Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
Obertures > 1 m2:
Es
dedueix el 100%

__________________________
5.CONDICIONS
DE
__________________________
CONTROL D'EXECUCIÓ I DE
________________________
L'OBRA ACABADA
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
OPERACIONS DE CONTROL:
-

Inspecció
visual
del
material abans de la seva
colꞏlocació, rebutjant les K8 - REVESTIMENTS
plaques malmeses
K89 - PINTATS

-

Neteja i preparació de la
superfície de suport

-

Inspecció
visual
del
procediment
d'execució,
amb especial atenció a les
subjeccions, i a l'alineació
longitudinal i transversal de
les peces

CONTROL
DE
L'OBRA
ACABADA. OPERACIONS DE
CONTROL:
Inspecció visual de la unitat
acabada.

CRITERIS DE
MOSTRES:

PRESA

DE

Els controls s'han de realitzar
segons les instruccions de la
DF.

CONTROL
D'EXECUCIÓ.
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció
per
part
del
contractista de les irregularitats
observades.

CRITERIS

No s'ha de permetre la
continuació dels treballs fins que
AÏLLAMENT AMB PLAQUES,
no estiguin solucionats els
FELTRES O LÀMINES:
m2 de superfície amidada defectes d'execució.
segons les especificacions de la
DT.

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

K898J2AZ,K89B3BXZ.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un
recobriment de pintura sobre
superfícies
de
materials
diversos mitjançant diferents
capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de
superficies següents:
Superfícies de fusta
Superfícies
metàlꞏliques
(acer, acer galvanitzat,
coure)
Superfícies
de
ciment,
formigó o guix
S'han considerat els elements
següents:
Estructures
Paraments
Elements de tancament
practicables
(portes,
finestres, balconeres)
Elements
de
protecció
(baranes o reixes)
Elements de calefacció
Tubs
Fregat d'òxid, neteja i
repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície
a pintar, fregat de l'òxid i
neteja prèvia si és el cas,
amb aplicació de les capes
d'emprimació, de protecció
o de fons, necessàries i del
tipus adequat segons la
composició de la pintura
d'acabat
Aplicació successiva, amb
els intervals d'assecat, de
les capes de pintura
d'acabat
CONDICIONS GENERALS:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.
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En el revestiment no hi ha
d'haver fissures, bosses ni
d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i
la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i
portes, s'admet que s'hagin
protegit totes les cares però que
només
s'hagin
pintat
les
visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pelꞏlícula seca del
revestiment: >= 125 micres
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es
donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o
superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
En exteriors: Velocitat del
vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs
es donen aquestes condicions,
s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han
de ser netes i sense pols,
taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els
possibles defectes del suport
amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports
molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del
producte s'ha d'escollir d'acord
amb
les
instruccions
del
fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui
format per més d'una capa, la
primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les
instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que
desprenguin pols o partícules
prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de
procediments
artificials
d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat
atacada per fongs o insectes, ni
ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la
fusta, mesurat en diferents
punts i a una fondària mínima
de 5 mm, ha de ser inferior a un
15% per a coníferes o fustes
toves i a un 12% per a
frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal
adherits i substituir-los per
falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans
que tenen exsudació de resina
s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1°
capa s'han de corregir i eliminar
els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions
del fabricant; passar paper de
vidre en la direcció de les vetes i
eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀLꞏLIQUES
(ACER, ACER GALVANITZAT,
COURE):

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
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Les superfícies d'aplicació han
de ser netes i sense pols,
taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han
d'eliminar
les
possibles
incrustacions de ciment o de
calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han
d'aplicar
les
dues
capes
d'emprimació antioxidant. La
segona
s'ha
de
tenyir
lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer
s'han de tenir en compte les
següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa
d'emprimació les superfícies a
pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les
normes UNE-EN ISO 8504-1,
UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN
ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha
d'utilitzar per a cadascuna un
color diferent.
- Després de l'aplicació de la
pintura les superfícies s'han de
protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT,
FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir
fissures ni parts engrunades.
El
suport
ha
d'estar
suficientment sec i endurit per
tal de garantir una bona
adherència. Ha de tenir una
humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis,
les eflorescències, les floridures
i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la
superfície abans d'aplicar la
pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes
(estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2
setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de
verificar l'adherència del lliscat
de guix.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja
dels elements que configuren
l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.
PINTAT
DE
PORTES,
FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara
del tancament practicable tractat
segons les especificacions de la
DT
amb
les
deduccions
corresponents als envidraments
segons els criteris següents:
Deducció de la superfície
corresponent a l'envidrament
per a peces amb una superfície
envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es
dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50%
del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb
barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la
superfície s'ha d'incrementar el
50%
PINTAT
D'ELEMENTS
DE
PROTECCIÓ O ELEMENTS DE
CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara,
definida pel perímetre de
l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O
ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

CONTROL
D'EXECUCIÓ.
CRITERIS DE PRESA DE
MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar
segons les instruccions de la
DF.
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció
per
part
del
contractista de les irregularitats
observades.
CONTROL
DE
L'OBRA
ACABADA. OPERACIONS DE
CONTROL:
Inspecció visual de la unitat
acabada.
En el control es seguiran els
criteris indicats en l'article 7.4 de
la part I del CTE.
Determinació del gruix de
pelꞏlícula del recobriment sobre
un element metàlꞏlic (UNE EN
ISO 2808)

DE
L'OBRA
4.NORMATIVA
DE CONTROL
ACABADA.
CRITERIS
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
PRESA DE MOSTRES:
PINTAT
D'ESTRUCTURES
D'ACER:
Els controls s'han de realitzar
Real Decreto 314/2006, de 17
segons les instruccions de la
de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la DF.
Edificación Parte 2. Documento
Básico de Acero DB-SE-A.
CONTROL
DE
L'OBRA
PER
A
LA
RESTA ACABADA. INTERPRETACIÓ
D'ELEMENTS:
DE
RESULTATS
I
No hi ha normativa de
ACTUACIONS
EN
CAS
CRITERIS compliment obligatori.
D'INCOMPLIMENT:

PINTAT
D'ESTRUCTURES,
PARAMENTS DE FUSTA O
D'ACER
O
PORTES
ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment
pintada
segons
les
especificacions de la DT.
Cal
considerar
el
desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE
CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la
DT.
Amb deducció de la superfície
corresponent
a
obertures
d'acord
amb
els
criteris
següents:
- Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el
100%
Aquests criteris inclouen la
superfície
dels
paraments
laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas

5.CONDICIONS
DE
CONTROL D'EXECUCIÓ I DE Correcció
per
part
del
L'OBRA ACABADA
contractista de les irregularitats
observades.
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
OPERACIONS DE CONTROL:
No es permetrà la continuació
dels treballs fins que no estiguin
Els punts de control més
solucionats
els
errors
destacables són els següents:
d'execució.
-

Inspecció visual
superfície a pintar.

de

la

-

Acceptació del procediment
d'aplicació de la pintura per __________________________
__________________________
part de la DF.
________________________

-

Comprovació
de
l'assecatge d'una capa
abans de procedir a una
segona aplicació.

KD - INSTAL.LACIONS
D'EVACUACIÓ
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KD1 - DESGUASSOS
BAIXANTS

I

Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50
cm: 70 cm

KD11 - DESGUASSOS

- Per a tubs de diàmetre > 50

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

cm: 50 cm
Llargària del ramal:
-

KD110008.

Ramal

connectat

a

caixa

sifònica: <= 2,5 m

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS - Ramal d’aparells amb sifó
DE LES PARTIDES D'OBRA
individual: <= 4 m
EXECUTADES
- Ramal o maniguet de connexió
Desguassos d'aparells sanitaris del inodor: <= 1 m
amb tub de PVC o polipropilè, Pendent del ramal:
des de l'aparell fins al baixant, - Ramal connectat
caixa sifònica o clavegueró.
sifònica: 2 al 4 %

a

caixa

L'execució de la unitat d'obra - Ramal d’aparells amb sifó
inclou les operacions següents: individual:
- Colꞏlocació dels tubs

- Banyeres i plats de dutxa:

- Fixació dels tubs

<= 10 %

- Colꞏlocació d'accessoris

-

Aigüeres,

safareigs,

- Execució d'unions necessàries

lavabos i bidets: 2,5 al 5 %

CARACTERÍSTIQUES

Radi interior de les curvatures:

GENERALS:

>= 1,5 x D tub

El ramal muntat ha de ser

2.CONDICIONS
estanc, no ha de presentar PROCÉS D'EXECUCIÓ
exsudacions ni ha d’estar

DEL

El procés d’instalꞏlació no ha

exposat a obstruccions.

El ramal no ha de tenir, en el d'alterar les característiques de
sentit

recorregut l'element.

del

descendent,

reduccions

secció en cap punt.

de 3.UNITAT
D'AMIDAMENT

Els trams instalꞏlats mai no han
de

ser

horitzontals

o

en

contrapendent.

I

CRITERIS

m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

NORMATIVA
DE
Els canvis de direcció s’han de 4.COMPLIMENT OBLIGATORI
fer amb peces especials.
No

han

de

quedar

ramals

enfrontats sobre una mateixa
canonada col.lectiva

Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba
el

Quan es subjecten a paraments
verticals, aquests han de tenir

Código

Técnico

de

la

Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.

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.
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reutilització, eliminació en obra,
etc.).
Un cop acabats els treballs, la
P2 - DEMOLICIONS,
base ha de quedar neta de
ENDERROCS,
MOVIMENTS
DE restes de material.
TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS
2.CONDICIONS
DEL
PROCÉS D'EXECUCIÓ
P21 - ENDERROCS,
DEMOLICIONS,
No s'ha de treballar amb pluja,
ARRENCADES,
REPICATS
I neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs
DESMUNTATGES
previst a la DT.
P214 - DESMUNTATGES
O El contractista ha d'elaborar un
programa de treball que ha de
ENDERROCS
D'ELEMENTS
DE ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha
CONSTRUCCIÓ
d'especificar, com a mínim:
P2143- - ARRENCADA
DE - Mètode d'enderroc i fases
PAVIMENTS
I - Estabilitat de les construccions
en cada fase, apuntalaments
SOLERES
necessaris
- Estabilitat i protecció de les
0.ELEMENTS
QUE construccions i elements de
l'entorn i els que s'han de
CONTEMPLA EL PLEC
conservar
- Manteniment i substitució
P2143-4RRZ,P2143-4RXZ.
provisional dels serveis afectats
pels treballs
Plec de condicions
Mitjans
d'evacuació
i
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS especificació de les zones
DE LES PARTIDES D'OBRA d'abocament dels productes
d'enderroc
EXECUTADES
- Cronograma dels treballs
Demolició d'elements de vialitat, - Pautes de control i mesures de
arrencada de paviments o seguretat i salut
soleres o desmuntatge de La part per a enderrocar no ha
de tenir instalꞏlacions en servei
paviments.
L'enderroc
i
l'arrencada, (aigua, gas, electricitat, etc.).
pressuposen que el material El paviment no ha de tenir
d'instalꞏlació
en
resultant no te cap utilitat i serà conductes
servei a la part per arrencar,
transportat a un abocador.
S'han considerat els elements s'han de desmuntar els aparells
d'instalꞏlació i de mobiliari
següents:
- Vorada colꞏlocada sobre terra existents, així com qualsevol
element que pugui destorbar la
o formigó
- Paviment de formigó, panots, feina.
llambordins o mescla bituminosa S'han de protegir els elements
- Paviment de rajola ceràmica, de servei públic que puguin
pedra natural, llambordins o resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres
còdols
- Material sintètic i capa ha de quedar convenientment
senyalitzada.
d'anivellació
L'execució dels treballs no han
- Terratzo i capa de sorra
de
produir
desperfectes,
- Solera de formigó
molèsties o perjudicar les
- Esglaó
construccions, bens o persones
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment de l'entorn.
- Sòcol de fusta, ceràmic o de S'ha d'evitar la formació de pols,
pel que cal regar les parts que
pedra
L'execució de la unitat d'obra s'hagin de demolir i carregar.
inclou les operacions següents: En cas d'imprevistos (terrenys
inundats, olors de gas, etc.) o
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes,
treball
- Demolició de l'element amb els s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.
mitjans adients
- Trossejament i apilada de la L'operació de càrrega de runa
s'ha de fer amb les precaucions
runa
necessàries,
per
tal
- Càrrega de runa sobre camió
d'aconseguir les condicions de
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar seguretat suficients.
suficientment trossejats i apilats S'han d'eliminar els elements
per tal de facilitar-ne la càrrega, que puguin entorpir els treballs
en funció dels mitjans de què es de retirada i càrrega de runa.
disposin i de les condicions de Els materials d'aplec i posterior
reaprofitament s'han de situar
transport.
una
zona
amplia
i
Els materials han de quedar en
apilats i emmagatzemats en arrecerada.
funció de l'ús a que es destinin S'ha de complir la normativa
en
matèria
(transport
a
abocador, vigent
P-

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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TIPOLOGIA X

mediambiental, de seguretat i
salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de
construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS
SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de
procedir
a
l'enderroc
de
l'element resistent en el qual
està colꞏlocat, sense afectar la
capa de compressió del sostre
ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt
de les bastides.
No
s'acumularà
runa
en
tanques, murs i suports pròpies
que hagin de mantenir-se
dempeus o d'edificacions i
elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un
pes superior a 100 kg/m2
damunt dels sostres, en cap
cas.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

__________________________
__________________________
________________________

P2 -

DEMOLICIONS,
ENDERROCS,
MOVIMENTS
DE
TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS

P21 - ENDERROCS,
DEMOLICIONS,
ARRENCADES,
REPICATS
DESMUNTATGES

I

P214 - DESMUNTATGES
ENDERROCS
D'ELEMENTS
CONSTRUCCIÓ
CRITERI

ENDERROC
D'ESGLAÓ,
ARRENCADA
DE
REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE
SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m
de
llargària
realment
enderrocada,
segons
les
especificacions de la DT.
ENDERROC
DE
SOLERA
LLEUGERAMENT
ARMADA,
ARRENCADA
I
DESMUNTATGE
DE
PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la
DT.
ENDERROC DE SOLERA DE
FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976
por la que se aprueba el Pliego
de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16
de mayo, por la que se
actualizan
determinados
artículos
del
pliego
de
prescripciones
técnicas
generales
para obras de
carreteras y puentes relativos a
la
construcción
de
explanaciones,
drenajes
y
cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de
1975, por la que se aprueba la
Norma Tecnológica de la
Edificación.
NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones.

O
DE

P2144- - ARRENCADA
DESMUNTATGE
D'ENVIDRAMENTS
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

I

QUE

P2144-4RS9.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Arrencada o desmuntatge de
vidres, amb càrrega manual
sobre camió o contenidor, o
neteja i aplec del material
reutilitzable.
L'arrencada pressuposa que el
material resultant no te cap
utilitat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que
part o tot el material resultant
tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat,
identificat amb marques que
siguin
reconeixibles
amb
posterioritat,
i,
si
cal,
croquitzada la seva posició
original.
S'han considerat els següents
elements:
- Arrencada de vidre de
claraboia amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Desmuntatge de vidre de
claraboia amb mitjans manuals i
aplec
per
a
posterior
aprofitament
- Arrencada de vidre colꞏlocat
sobre fusta, acer o alumini amb
llistó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Desmuntatge de vidre colꞏlocat
sobre fusta, acer o alumini amb
llistó, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de
treball
- Arrencada o desmuntatge de
l'element amb els mitjans
adients
- Trossejament i apilada de
l'element arrencat
Aplec
dels
elements
desmuntats
Càrrega
dels
elements
arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de
quedar suficientment trossejats i
apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans
de què es disposin i de les
condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia,
es notificarà immediatament a la
DF.
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
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DESMUNTATGE:
Durant
el
procés
de
desmuntatge no s'han de
malmetre els elements a
reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a
desmuntar
hi
haguéssin
elements mòbils (finestrons,
paravents, etc,), aquests s'han
d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície
ampla i arrecerada per a l'aplec
del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops
subjectant els elements que
s'hagin de desmuntar amb
eslingues suaus i fent-les
descendir amb politges.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

m2 de superfície arrencat o
desmuntat
segons
les
especificacions de la DT.

DEL
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs
previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre
les bastides.
No
s'acumularà
runa
en
tanques, murs i suports propis
que hagin de mantenir-se a peu
dret o en edificacions i elements
aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un
pes superior als 100 kg/m2
damunt de sostres, encara que
estiguin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge
solament afecta als vidres, no
s'ha de malmetre el bastiment,
si aquest no s'ha d'arrencar.
Els vidres es desmuntaran
sense trossejar-los per que no
puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten
elements de fusteria situats en
un tancament exterior, l'edifici
ha de quedar envoltat d'una
tanca d'alçària >2 m, situada a
una distància de l'edifici i de la
bastida
>
1,5
m
i
convenientment senyalitzada.
S'han de colꞏlocar proteccions
com xarxes, lones, així com una
pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una
distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han
de romandre elements de les
edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres
causes en puguin provocar
l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa
s'ha de fer amb les precaucions
necessàries,
per
tal
d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements
que puguin entorpir els treballs
de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de
manera que molestin el mínim
possible als afectats.

No hi ha normativa
compliment obligatori.

de

sobresurti de la façana una
distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han
de romandre elements de les
edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres
causes en puguin provocar
l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa
s'ha de fer amb les precaucions
necessàries,
per
tal
d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements
que puguin entorpir els treballs
de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de
manera que molestin el mínim
possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant
el
procés
de
desmuntatge no s'han de
malmetre els elements a
reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a
desmuntar
hi
haguéssin
elements mòbils (finestrons,
paravents, etc,), aquests s'han
d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície
ampla i arrecerada per a l'aplec
del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops
subjectant els elements que
DEL s'hagin de desmuntar amb
eslingues suaus i fent-les
descendir amb politges.

Enderroc d'elements de fusteria,
amb càrrega manual sobre
camió o contenidor.
S'han considerat els següents
elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de
llibret
Desmuntatge
de
fulla,
bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de
treball
- Arrencada o desmuntatge de
l'element amb els mitjans
adients
- Trossejament i apilada de
l'element arrencat
Aplec
dels
elements
desmuntats
Càrrega
dels
elements
arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de
quedar suficientment trossejats i
apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans
de què es disposin i de les
condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia,
es notificarà immediatament a la
DF.

2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ
__________________________
__________________________ CONDICIONS GENERALS:
________________________
S'ha de seguir l'ordre de treballs
previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre
les bastides.
No
s'acumularà
runa
en
tanques, murs i suports propis
que hagin de mantenir-se a peu
dret o en edificacions i elements
aliens a l'enderroc.
P2 - DEMOLICIONS,
No s'acumularà runa amb un
ENDERROCS,
MOVIMENTS
DE pes superior als 100 kg/m2
TERRES I GESTIÓ DE damunt de sostres, encara que
estiguin en bon estat.
RESIDUS
Si l'arrencada o desmuntatge
solsament afecta a la fusteria i
P21 - ENDERROCS,
al bastiment, no s'ha de
DEMOLICIONS,
malmetre el forat d'obra de
ARRENCADES,
REPICATS
I l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en
DESMUNTATGES
plantes inferiors a la que s'està
no
s'afectarà
P214 - DESMUNTATGES
O enderrocant,
l'estabilitat
de
l'element
ENDERROCS
D'ELEMENTS
DE estructural on estigui situada, i
es disposaran, en les obertures
CONSTRUCCIÓ
que donin al buit, proteccions
P214A- - DESMUNTATGE DE provisionals.
Durant l'arrencada d'elements
DIVISORIA
de
fusta,
s'arrencaran
o
PRACTICABLE
doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran
0.ELEMENTS
QUE sense trossejar-los per que no
puguin produir talls o lesions.
CONTEMPLA EL PLEC
Si s'arrenquen o desmunten
elements de fusteria situats en
P214A-4RRZ.
un tancament exterior, l'edifici
ha de quedar envoltat d'una
Plec de condicions
tanca d'alçària >2 m, situada a
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS una distància de l'edifici i de la
>
1,5
m
i
DE LES PARTIDES D'OBRA bastida
convenientment senyalitzada.
EXECUTADES
S'han de colꞏlocar proteccions
com xarxes, lones, així com una
pantalla inclinada rígida que

3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

DESMUNTATGE
PER
UNITATS:
Unitat
d'element
realment
arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE
SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o
desmuntat
segons
les
especificacions de la DT.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa
compliment obligatori.

de

__________________________
__________________________
________________________

P2 -

DEMOLICIONS,
ENDERROCS,
MOVIMENTS
DE
TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS
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P21 - ENDERROCS,
DEMOLICIONS,
ARRENCADES,
REPICATS
DESMUNTATGES
P214 - DESMUNTATGES
ENDERROCS
D'ELEMENTS
CONSTRUCCIÓ
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P214I- -

I
O
DE

ENDERROC
CEL RAS

DE

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

P214I-AKZZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o
desmuntatge de revestiments
de paraments verticals o
horitzontals,
amb
càrrega
manual i mecànica sobre camió,
o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc,
el
repicat
i
l'arrencada, pressuposen que el
material resultant no te cap
utilitat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que
part o tot el material resultant
tindrà una utilitat posterior, i ha
de ser netejat, classificat,
identificat amb marques que
siguin
reconeixibles
amb
posterioritat,
i,
si
cal,
croquitzada la seva posició
original.
S'han considerat les unitats
d'obra següents:
- Repicat superficial d'element
de pedra natural, d'arrebossat,
d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada d'enrajolat o
d'aplacat, en parament vertical,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i
de les instalꞏlacions existents al
seu interior , amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb
mitjans manuals, neteja i aplec
de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o
coronament metàlꞏlic, ceràmic o
de pedra amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts
de parament de pedra, amb
mitjans manuals i carrega de
runa sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb
mitjans manuals i càrrega

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona

manual de runa sobre camió o
contenidor
- Rascat de pintura en voltes,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor
Desmuntatge
per
a
recuperació de rajoles de
valència sobre paraments, per a
la seva posterior restauració i
muntatge, amb mitjans manuals,
d'una en una, protegint-les amb
paper d'arròs, cola natural i
paper de bombolles, càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de teginat, amb
mitjans manuals i càrrega de
runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb
mitjans manuals, neteja i aplec
de material per a la seva
reutilització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Enderrocs,
repicat
o
arrencades:
- Preparació de la zona de
treball
- Enderroc, repicat o arrencada
de l'element amb els mitjans
adients
- Tall d'elements metàlꞏlics,
guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la
runa
- Càrrega de la runa sobre el
camió
ENDERROC,
REPICAT
O
ARRENCADA:
Els materials han de quedar
suficientment trossejats i apilats
per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de
transport.
La base del element eliminat no
ha d'estar danyada pel procés
de treball.
Un cop acabats els treballs, la
base ha de quedar neta de
restes de material.
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de protegir els elements
de servei públic que puguin
resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres
ha de quedar convenientment
senyalitzada.
S'han de senyalar els elements
que hagin de conservar-se
intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el
seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de
manera que molestin el mínim
possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols,
pel que cal regar les parts que
s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han
de deixar trams d'obra amb
perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments
laterals
de
l'element,
cal
apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
En cas d'imprevistos (terrenys
inundats, olors de gas, etc.) o
quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i
avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a
l'interior del recinte, sense que
es
produeixin
pressions
perilloses sobre l'estructura per
acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa
s'ha de fer amb les precaucions
necessàries,
per
tal
d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements
que puguin entorpir els treballs
de retirada i càrrega de runa.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

ARRENCADA, ENDERROC, O
DESMUNTATGE SUPERFICIAL
O
REPICAT
DE
REVESTIMENTS
DE
PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:

DEL

No s'ha de treballar amb pluja,
neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs
previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en
ordre invers al que es va seguir
per a la seva construcció.
Els elements no estructurals
(revestiments,
divisions,
tancaments, etc.), s'han de
demolir abans que els elements
resistents als que estiguin units,
sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no
ha d'estar sotmès a l'acció
d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment
l'estabilitat dels elements que no
es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha
de tenir instalꞏlacions en servei
(aigua, gas, electricitat, etc.).

4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de
1975, por la que se aprueba la
Norma Tecnológica de la
Edificación.
NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Demoliciones.

CIONS, AÏLLAMENTS I
FORMACIÓ DE JUNTS
P7C - AÏLLAMENTS
TÈRMICS, ACÚSTICS I
FONOABSORVENTS
P7C5 - AÏLLAMENTS
AMB
MATERIALS DE SURO
AGLOMERAT
P7C50- - AÏLLAMENT AMB
PLAQUES DE SURO
AGLOMERAT (ICB)
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

P7C50-5NVZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Formació
d'aïllament
amb
plaques, feltres i làmines de
diferents materials.
S'han considerat els materials
següents:
- Plaques de suro aglomerat.
S'han considerat els tipus de
colꞏlocació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Amb oxiasfalt
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i
làmines:
- Preparació de l'element
(retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Colꞏlocació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben
adherit al suport, excepte quan
es colꞏloca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme
i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de
quedar colꞏlocats a tocar, les
plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir
tota la superfície per aïllar.
Junts entre plaques o feltres: <=
2 mm
Distància entre punts de fixació:
<= 70 cm
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

__________________________ CONDICIONS GENERALS:
__________________________ S'ha de treballar amb vents
________________________
inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la
pluja durant i després de la
colꞏlocació.
El material colꞏlocat s'ha de
protegir
d'impactes,
de
pressions o d'altres accions que
P7
- el puguin alterar.
IMPERMEABILITZA En les plaques colꞏlocades no
adherides, s'han de prendre les
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precaucions necessàries perquè
ni el vent ni d'altres accions no
el desplacin.
PLAQUES
COLꞏLOCADES
AMB ADHESIU, OXIASFALT,
EMULSIÓ BITUMINOSA O
PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de
matèries
estranyes
(pols,
greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha
d'estar
dins
dels
límits
especificats pel fabricant.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la
DT.
Amb deducció de la superfície
corresponent
a
obertures,
d'acord
amb
els
criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix
el 100%
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser
l'específica a l'ús a què es
destini.

__________________________
__________________________
________________________

P8 -

REVESTIMENTS

P84 - CELS RASOS
P847- - CEL
RAS
LAMELꞏLES
METÀLꞏLIQUES
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

DE

QUE

P847-48HZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques,
planxes o lames, de diferents
materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais
interiors, i elements singulars
integrats al cel ras, com ara
registres, franges perimetrals,
cortiners, etc.
S'han considerat els materials
següents:
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Làmelꞏles
de
PVC
o
metàlꞏliques
S'han considerat els tipus de cel
ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema
desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema
desmuntable amb entramat
ocult
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de
plaques, resolució de vores i
punts singulars, nivells, eixos de
la trama de perfils, etc.
- Colꞏlocació dels suports fixats
al sostre o estructura de l'edifici i
suspensió dels perfils de la
trama de suports
- Colꞏlocació de les plaques,
planxes o lames, fixades o
recolzades a la trama de
suports, segons el sistema
utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta
d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel
ras ha de ser un sistema
compatible amb les plaques o
planxes.
El mecanisme de fixació a
l'estructura de l'edifici ha de ser
compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m
d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de
complir els requisits de l'apartat
4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de
suspensió es diferent del de les
plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la
documentació necessària per
verificar la compatibilitat entre
els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a
sobre del cel ras, com ara
aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal
verificar que el increment de pes
està dins dels límits de
resistència del sistema de
suports.
El conjunt acabat ha de ser
estable i indeformable.
Ha de formar una superfície
plana i ha d'estar al nivell
previst.
Els
elements
de
la
subestructura
(carreres
principals i transversals) han
d'estar
muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de
seguretat de l'estructura han
d'estar
fixats
als
perfils
principals.
Les peces del cel ras han
d'estar alineades.
El repartiment de plaques al
recinte
no
deixarà
als
perímetres peces menors a 1/2
placa. El recolzament de les
plaques tallades sobre el suport
perimetral ha de ser més gran
de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista,
en el revestiment acabat no hi

ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni
tacades.
Els
elements
perimetrals
verticals, com ara envans o
mampares,
no
provocaran
esforços sobre el cel ras, i la
seva estructura s'ha d'ancorar al
sostre o a una subestructura
independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen
elements aliens al cel ras, com
ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims
indicats pel subministrador del
cel ras, i les perforacions de les
plaques
compliran
les
indicacions
del
fabricant
respecte a la mida màxima i la
posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb
plaques o elements amb
característiques especials, que
han de donar unes condicions
específiques a l'espai que
conformen per tal d'assolir les
característiques
requerides,
caldrà
seguir
les
pautes
constructives
indicades
pel
fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària
de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT
MITJANÇANT
ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable,
s'ha de colꞏlocar un perfil fixat a
les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els
junts, les arestes de cantonades
i els racons han d'estar segellats
degudament amb màstic per a
junts.
S'han de colꞏlocar els punts de
fixació suficients per tal que la
fletxa dels perfils de l'entramat
sigui l'exigida.
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Les condicions que son
necessàries
al
lloc
on
s'instalꞏlarà el cel ras
- La carrega màxima admissible
pels
components
de
la
suspensió
- El mètode de regulació de
l'alçada i, si es requereix, els
mitjans per a assegurar les
fixacions superior i inferior
La
distancia
màxima
admissible entre els elements
de suspensió
- La llargària màxima del vol de
les carreres principals
- Les distancies entre les
fixacions
del
sistema
de
recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels
components, i especialment, les
limitacions de la mida i la posició
dels talls necessaris per a
introduir instalꞏlacions (llums,
reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden
suportar les plaques individuals,
i el conjunto del cel ras,
corresponent
als
elements
addicionals (llums, reixetes,
aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del
cel ras, cal que el local estigui
tancat i sigui estanc al vent i a
l'aigua, la humitat relativa sigui
inferior al 70% i la temperatura
superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema
de fixació superior i perimetral.
Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ
per verificar la idoneïtat del
sistema.
La seva instalꞏlació no ha
d'alterar les característiques
dels elements.
No s'han de colꞏlocar fixacions
superiors
en
elements
estructurals
deteriorats
(revoltons trencats, formigons
esquerdats, etc.)

DEL 3.UNITAT
D'AMIDAMENT

El muntatge s'ha de fer seguint
les
instruccions
de
la
documentació
tècnica
del
fabricant. S'ha de seguir la
seqüència
de
muntatge
proposada pel fabricant.
Les
instruccions
del
subministrador han d'incloure
com
mínim
els
aspectes
següents:
- Enumeració i especificacions
dels components necessaris per
a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors
en
funció
dels
possibles
materials on es fixaran (llosa de
formigó, sostres amb revoltons
de
diferents
materials,
estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos
components s'han d'instalꞏlar i
fixar
Condicions
d'emmagatzemament
i
manipulació dels materials

I

CRITERI

CEL RAS, CALAIX O FRANJA
DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la
DT.
Amb deducció de la superfície
corresponent
a
obertures,
d'acord
amb
els
criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix
el 100%.
Aquests
criteris
inclouen
l'acabament
específic
dels
acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials
diferents
d'aquells
que
normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008
Techos suspendidos. Requisitos
y métodos de ensayo.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

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

__________________________
__________________________
________________________

P8 -

REVESTIMENTS

P87 - TRACTAMENTS
SUPERFICIALS
PREPARACIÓ
NETEJA

DE
I

P874- - NETEJA
DE
SUPERFÍCIE
AMB
MITJANS MECÀNICS
O MANUALS
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

P874-HAQZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Preparació i aplicació de
diferents sistemes de neteja
sobre superfícies de materials
diversos. El sistema de neteja a
utilitzar dependrà del tipus de
material, del seu estat de
conservació i de la naturalesa
de les substàncies que es
vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de
neteja següents:
- Sistemes a base d'aigua:
- Aigua nebulitzada
- Aigua a baixa pressió: de
2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha
d'aplicar en paraments murals
d'interès històric-artístic)
- Vapor d'aigua, (no s'ha
d'aplicar en paraments murals
d'interès històric-artístic)
- Apòsits aquosos amb
materials absorvents
- Sistemes a base de detergents
o productes químics:
Agents
quelants
en
suspensió en un gel
- Resines d'intercanvi iònic

- Apòsits amb dissolvents
orgànics, surfactants o agents
quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a
netejar
- Protecció dels elements que
no son objecte de la neteja
- Execució de la neteja
Determinació del grau de
dificultat
d'intervenció
en
conservació-restauració a les
unitats d'obra on intervenen
conservadors-restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents
aspectes:
- Degradació/fragilitat de
l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del
tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de
l'element a tractar
- Sumar aquests factors i
assignar el grau de dificultat
amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de
dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de
dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de
dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha
d'haver zones esquerdades,
trencades,
escantonades,
tacades o amb decoloracions.
No ha de quedar alterada la
textura superficial del parament.
La neteja en pedra ha de ser
efectiva en l'eliminació de les
substàncies nocives, ha de
restablir el transport d'aigua en
fase de vapor, ha de facilitar
l'absorció dels productes de
conservació en les successives
etapes de tractament, no ha de
produir un canvi de color, ni s'ha
de percebre cap canvi de
rugositat de la superfície. No ha
de deixar sals en la superfície,
ni produir cap substància nociva
per a la futura conservació. Els
mètodes han de ser fàcils de
controlar pel tècnic restaurador.
El parament, un cop net, ha de
complir
les
especificacions
subjectives requerides per la
DF.
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una
temperatura superior als 5°C,
amb vents de velocitat inferior
als 50 km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs
es donen aquestes condicions,
s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts
afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de
neteja amb mitjans humits quan
hi hagi risc de gelada ni quan hi
hagi perill de migració de sals a
la superfície o formació de
taques.

S'han de fer anàlisis previs dels
materials, escollint el sistema
més convenient que deixi el
material net sense deteriorar
immediata
o
posteriorment
l'estructura interna del suport
sobre el que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de
neteja s'han de fer proves en les
diferents zones de la façana per
veure l'efecte de la neteja sobre
el material.
En els sistemes de neteja
abrasius i en els que utilitzen
aigua s'han de protegir els
elements més dèbils de la
façana o els que no es netegen.
En els procediments amb raig
de sorra el granulat utilitzat no
ha de ser més fort que l'element
a netejar
S'ha
de
comprovar
la
compatibilitat del sistema de
neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del
producte s'ha d'escollir d'acord
amb
les
instruccions
del
fabricant i l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han
d'evitar
els
treballs
que
desprenguin pols a prop de
l'àrea a netejar.
SISTEMES A BASE D'AIGUA:
S'ha de fer un segellat previ de
tots els junts i fissures.
S'ha de recollir l'aigua de neteja
cada 2 m d'alçària, per evitar el
rentat excessiu de la pedra
inferior per escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot
ser
necessària
una
preconsolidació prèvia a la
neteja.
Per a la neteja de la pedra s'ha
d'utilitzar aigua desionitzada. En
cas d'utilitzar aigua de l'aixeta
s'han de fer anàlisis del
contingut de clorurs, sulfats i
nitrats.
La nebulització s'ha de practicar
a temperatura ambient, l'aigua
no ha d'exercir cap força
mecànica, ha d'actuar en fase
de caiguda i no ha d'impactar
directament sobre la superfície
de la pedra. No s'ha de practicar
sobre pedres molt poroses o
molt alterades.
NETEJA EN SUPERFICIES DE
FUSTA EN RESTAURACIÓ:
S'han d'aplicar els productes de
neteja suaument, amb cotó o
brotxes de pèl suau, evitant el
contacte amb la pell per tractarse de productes tòxics.
Quan
s'utilitzin
dissolvents,
aquests s'aplicaran de forma
gradual, segons el poder de
dissolució.
Es netejarà el parament en
franjes horitzontals completes i
de dalt a baix, incloent volades,
cornises i sortints.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

NETEJA
AMB
AGENTS
QUÍMICS
O
MITJANS
MECÀNICS, PREPARACIÓ DE
LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs
Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

SALS
SOLUBLES
O
RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la
DT.
Deducció de la superfície
corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix
el 100%.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

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

de

__________________________
__________________________
________________________

P9 -

FERMS I PAVIMENTS

P9R - PAVIMENTS TÈXTILS
P9R0- -

MOQUETA
FIBRES
SINTÈTIQUES,
COLꞏLOCADA

DE

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

P9R0-4Z6Z.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Revestiment de terra amb
moqueta de llana o de fibres
sintètiques.
S'han considerat els tipus de
colꞏlocació següents:
- Amb adhesiu
- Tensada sobre feltre de suport
- Amb adhesiu ajustada a un
bastiment d'acer
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
En la colꞏlocació amb adhesiu:
- Preparació i comprovació de la
superfície d'assentament
- Colꞏlocació del bastiment, en el
seu cas
- Colꞏlocació de l'adhesiu
- Colꞏlocació de la moqueta
En la colꞏlocació tensada:
- Preparació i comprovació de la
superfície d'assentament
- Colꞏlocació del feltre de base
- Colꞏlocació de la moqueta
- Tensat de la moqueta
- Fixació de la moqueta amb
cinta termoadhesiva
CONDICIONS GENERALS:
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El revestiment no ha d'estar
esfilagarsat, no ha de tenir
taques d'adhesiu ni d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni
ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts
propis del suport.
Els junts entre les tires han de
ser a tocar i han de seguir la
mateixa
direcció
que
la
circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar colꞏlocat en
la mateixa direcció. S'ha de
seguir el criteri que a les portes
la direcció del pèl vagi en sentit
contrari al d'obertura i que en
els locals amb entrades de llum
el pèl estigui colꞏlocat en la
direcció de la llum.
Els canvis de paviment han
d'estar protegits amb tires
metàlꞏliques
fixades
mecànicament al suport.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
COLꞏLOCACIÓ AMB ADHESIU:
La moqueta ha d'estar ben
adherida al suport i ha de formar
una superfície plana i llisa de
textura uniforme.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/2 m
COLꞏLOCACIÓ TENSADA:
La
moqueta
ha
d'estar
colꞏlocada tibada, ha d'anar
clavada en tot el perímetre del
local i ha de formar una
superfície plana i llisa, de
textura uniforme.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat: Pendent <=
0,5%
COLꞏLOCACIÓ AJUSTADA A
UN BASTIMENT:
El bastiment colꞏlocat ha de
quedar totalment recolzat sobre
el suport.
La part superior del bastiment
ha d'estar en el mateix pla que
el paviment perimetral.
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'adhesiu s'ha d'aplicar amb
espàtula de dents fines, amb un
consum mínim de 250 g/m2. El
seu ús ha de respondre a les
instruccions del fabricant.
El revestiment no s'ha de
trepitjar durant les 24 h
següents a la seva colꞏlocació.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

m2 de superfície amidada
segons les especificacions del
projecte, amb deducció de la
superfície
corresponent
a
obertures, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix
el 100%
Aquests
criteris
inclouen
l'acabament
específic
dels
acords amb les vores, sense
que comporti l'ús de material
diferents
d'aquells
que
normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa
compliment obligatori.

__________________________
__________________________
________________________
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

PA -

TANCAMENTS
DIVISÒRIES
PRACTICABLES

DEL PAM - TANCAMENTS
PRACTICABLES
VIDRE

CONDICIONS GENERALS:
El revestiment s'ha de colꞏlocar
quan el local estigui acabat i
envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i
ha de complir les condicions de
planor i nivell que s'exigeixin al
revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau
d'humitat <= 2,5%.
COLꞏLOCACIÓ TENSADA:
Les tires de la moqueta s'han de
colꞏlocar en sentit perpendicular
al feltre de suport i s'han d'unir
pel
dors
amb
cinta
termoadhesiva.
S'han
de
colꞏlocar
llates
d'empostissar de fusta, en el
perímetre, per a clavar la
moqueta.
L'operació de tibar s'ha de
començar
pels
paraments
verticals i s'ha de fer amb
mordasses especials.
COLꞏLOCACIÓ AMB ADHESIU:

de

L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Subministrament i colꞏlocació
de les fixacions mecàniques
dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Subministrament i colꞏlocació
de les fulles batents sobre els
mecanismes
prèviament
colꞏlocats
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
Les fulles han de quedar al
nivell i al pla previstos.
Les unions entre les llunes i
entre lluna i paviment, brancal o
llinda, han de quedar fetes per
mitjà de peces i ferraments
metàlꞏlics.
No ha d'existir contacte directe
entre vidre i vidre, vidre i metall,
ni entre vidre i formigó.
Entre les peces metàlꞏliques i
les llunes hi ha d'haver una
placa de material elàstic.
Les peces metàlꞏliques han de
quedar fixades per mitjà de
cargols.
Franquícia de les portes amb la
instalació:
- Franquícia superior: 3 mm
- Franquícia inferior: 7 mm
- Franquícia lateral: 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura: ± 2
mm
- Alineació dels punts de gir i
pomelꞏles: ± 2 mm
DEL

La fulla s'ha de colꞏlocar una
vegada fixats els punts de gir
inferior i superior.
S'ha de colꞏlocar sobre les
plaques de les pomelꞏles, amb
seves
contraplaques,
I les
començant per la inferior.
3.UNITAT
DE D'AMIDAMENT

I

CRITERI

m2 de superfície amidada
PAM2- - TANCAMENT
DE segons les especificacions de la
VIDRE,
COLꞏLOCAT DT.
La partida inclou la colꞏlocació
(D)
de les fixacions mecàniques de
les targes fixes.
0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

PAM2-H7KZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Tancament de vidre trempat,
incolor o de color filtrant,
tractada al àcid o sense
tractament, amb o sense fulles
batents, colꞏlocat amb fixacions
metàlꞏliques.

4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975,
por la que se aprueba la Norma
Tecnológica de la Edificación.
NTE-PPV/1975:
Particiones.
Puertas. Vidrio
* Orden de 19 de febrero de
1976, por la que se aprueba la
Norma Tecnológica de la
Edificación.
NTE-FVT/1976:
Fachadas. Vidrios. Templados.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 28/07/2021 a les 11:27, que informa.

Memòria i plecs

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta, 08002 Barcelona

Obres de reforma de la plana tercera de l’edifici Media-TIC,
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5.CONDICIONS
DE
CONTROL D'EXECUCIÓ I DE 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
L'OBRA ACABADA
EXECUTADES
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
Envidrat amb vidre, allotjat en
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més galzes sobre fusta, acer, alumini
o PVC o entregat directament
destacables són els següents:
sobre buit d'obra, o millora
- Replanteig.
de
balconera
- Subministrament i colꞏlocació acústica
de les fixacions mecàniques substituint els vidres antics per
vidre laminat.
dels vidres fixos.
S'han considerat els tipus
- Segellat dels vidres fixos.
- Subministrament i colꞏlocació següents:
de les fulles batents sobre els - Vidre laminar de seguretat
mecanismes
prèviament S'han considerat les formes de
colꞏlocació següents:
colꞏlocats.
- Colꞏlocació amb llistó de vidre
- Neteja del conjunt.
Colꞏlocació
amb
perfils
CONTROL
DE
L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE conformats de neoprè
- Colꞏlocació amb màstic sobre
CONTROL:
Inspecció visual i control buit d'obra irregular
geomètric de la unitat acabada. L'execució de la unitat d'obra
CRITERIS DE PRESA DE inclou les operacions següents:
Colꞏlocació amb llistó de vidre:
MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar - Neteja dels perfils de suport
segons les instruccions de la - Aplicació d'una primera capa
de màstic en el perímetre
DF.
CONTROL
D'EXECUCIÓ. - Colꞏlocació de les falques de
INTERPRETACIÓ
DE recolzament
RESULTATS I ACTUACIONS - Colꞏlocació de la fulla de vidre
en el bastiment
EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de - Aplicació d'un cordó de màstic
replanteig, s'hauran de corregir omplint l'espai entre el vidre i el
abans de completar l'execució galze
- Colꞏlocació del llistó perimetral
de la unitat.
No s'ha de permetre la - Allisat del màstic i neteja final
amb
perfils
continuació dels treballs fins que Colꞏlocació
no estiguin solucionats els conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la - Colꞏlocació del perfil conformat
correcció de les no conformitats en el perímetre de la fulla de
observades aniran a càrrec del vidre
- Colꞏlocació de la fulla de vidre
Contractista.
CONTROL
DE
L'OBRA en el bastiment
ACABADA. INTERPRETACIÓ Colꞏlocació amb màstic sobre
DE
RESULTATS
I buit d'obra irregular:
ACTUACIONS
EN
CAS - Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
D'INCOMPLIMENT:
No
hi
ha
condicions - Neteja i preparació del suport
especificades per a l'execució - Aplicació d'una primera capa
de màstic en el perímetre del
de la partida.
buit
- Colꞏlocació de la fulla de vidre
en el buit d'obra
- Fixació del vidre al buit d'obra
__________________________ - Aplicació d'un cordó de màstic
__________________________ omplint l'espai entre el vidre i el
________________________
buit
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar colꞏlocat de manera
que no quedi sotmès als
esforços
produïts
per
contraccions,
dilatacions
o
deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu
PC - ENVIDRAMENTS
emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb
PC1 - VIDRES PLANS
d'altres vidres, ni amb formigó o
PC1H- - VIDRE
LAMINAR metalls.
DE
SEGURETAT, Tots els materials utilitzats han
de ser compatibles entre ells.
COLꞏLOCAT
El conjunt ha de ser totalment
estanc.
0.ELEMENTS
QUE Quan el vidre és reflector, la
superfície reflectora ha d'anar
CONTEMPLA EL PLEC
colꞏlocada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de
PC1H-5CWV.
colꞏlocar sobre tancaments amb
orificis de drenatge.
Plec de condicions

Els vidres laminars de seguretat
o antibala han d'estar colꞏlocats
de manera que la cara
exposada a les agressions
coincideixi amb la indicada com
a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300
l
Alçària del galze i franquícia
perimetral:
- Vidre laminar o simple:
+------------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Alçària
del ¦Franquícia ¦
¦ vidre ¦ vidre
¦ galze
¦perimetral ¦
¦ (mm) ¦ (m)
¦ (mm)
¦
(mm) ¦
¦--------¦--------------¦------------¦-----------¦
¦
¦ <= 0,8 ¦ 10 ± 1,0 ¦ 2
± 0,5 ¦
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 12 ± 1,0 ¦ 3
± 0,5 ¦
¦ <= 10 ¦ 3 - 5
¦ 16 ± 1,5 ¦
4 ± 0,5 ¦
¦
¦ 5-7
¦ 20 ± 2,0 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦ >7
¦ 25 ± 2,5 ¦ 6
± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦-----------¦
¦
¦ <= 0,8 ¦ 16 ± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 16 ± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦ > 10 ¦ 3 - 5 ¦ 18 ± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦ 5-7
¦ 20 ± 2,0 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦ >7
¦ 25 ± 2,5 ¦ 6
± 1,0 ¦
+------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del
galze:
+------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
Amplària galze
¦
¦ vidre
¦ lateral ¦Gruix vidre
+ (2 x Franquícia lateral) ¦
¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------------¦-----------¦---------------------------------------¦
¦ <= 4
¦
3
¦
Gruix
vidre + 6
¦
¦ >4
¦
5
¦
Gruix
vidre + 10
¦
+------------------------------------------------------------------+
En el cas de la colꞏlocació amb
perfils conformats de neoprè, la
franquícia pot reduir-se fins a 2
mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària
del galze:
- Vidre de protecció al foc i vidre
laminar:
+---------------------------------------------+
¦
Gruix
¦Semiperímetre
¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦ vidre ¦ vidre
¦ lateral ¦
galze ¦
¦ (mm) ¦ (m)
¦ (mm) ¦
(mm) ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦---------¦

¦6- 7¦
¦
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦ <= 4
¦ ± 0,5 ¦ ±
2,5 ¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦---------¦
¦6-7 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦18 - 20 ¦
>4
¦ ± 0,5 ¦ ±
3,0 ¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 7,0
¦
+---------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les
manufactures necessàries per a
la seva posada a l'obra i no
s'admet
cap
manufactura
posterior.
Les peces metàlꞏliques de
fixació han de portar una làmina
de neoprè entre el vidre i el
metall.
COLꞏLOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de
materials elastòmers o de fusta
tractada,
colꞏlocades
als
extrems de la fusteria i a una
distància d'1/10 de la seva
llargària.
La llargària de les falques s'ha
de determinar d'acord amb el
tipus de material i la superfície
del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar
en relació amb la franquícia
lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu
que garanteixi l'estanquitat a
l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre laminar o de protecció al
foc:
+-------------------------------+
¦ Gruix ¦Amplària ¦Tolerància ¦
¦ vidre ¦falques ¦
¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm)
¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7 ¦ 10 ¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 11 ¦ 14 ¦ ± 1,0
¦
¦12 - 13 ¦ 16 ¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦ 23 ¦ ± 2,0
¦
¦26 - 28 ¦ 31 ¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦ 48 ¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦ 64 ¦ ± 7,0
¦
+-------------------------------+
COLꞏLOCACIÓ A L'ANGLESA
O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze
s'ha de reblir amb màstic
compatible i ha de quedar
enrasat en tot el seu perímetre.
COLꞏLOCACIÓ AMB PERFILS
CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha
de tenir una pressió constant en
tota la seva llargària.
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Correcció
per
part
del
contractista de les irregularitats
2.CONDICIONS
DEL observades.
No s'ha de permetre la
PROCÉS D'EXECUCIÓ
continuació dels treballs fins que
S'han de suspendre els treballs no estiguin solucionats els
de colꞏlocació quan la velocitat defectes d'execució.
del vent superi els 50 km/h i la
temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha
d'alterar les característiques de
__________________________
l'element.
__________________________
________________________
3.UNITAT
I
CRITERI
D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la
DT.
S'han
de
considerar
les PE - INSTALꞏLACIONS
DE
respectives dimensions segons
CLIMATITZACIÓ,
els criteris següents, cal prendre
CALEFACCIÓ
I
el múltiple immediat superior en
VENTILACIÓ
cas que la dimensió no ho sigui:
MECÀNICA
VIDRE
AÏLLANT,
DE
PROTECCIÓ
AL
FOC, PEP - ELEMENTS
PER
A
LAMINAR DE SEGURETAT O
INSTALꞏLACIONS DE
ANTIBALA:
VENTILACIÓ
- Llargària i amplària: Múltiples
ARTIFICIAL
de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 PEP6- BOCA
m2: 0,25 m2 per unitat
D'EXTRACCIÓ PER A
VENTILACIÓ
MECÀNICA,
4.NORMATIVA
DE
COLꞏLOCADA
COMPLIMENT OBLIGATORI
COLꞏLOCACIÓ AMB LLISTÓ
DE VIDRE O AMB PERFILS
CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas.
Acristalamiento y métodos de
montaje.
COLꞏLOCACIÓ A L'ANGLESA
O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de
compliment obligatori.

0.ELEMENTS
CONTEMPLA EL PLEC

QUE

PEP6-8FV1.

- Separació de les cantonades:
> 10 cm
2.CONDICIONS
PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL

Abans de començar els treballs
de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser
aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint
les
instruccions
de
la
documentació
tècnica
del
fabricant. S'ha de seguir la
seqüència
de
muntatge
proposada pel fabricant.
Tots
els
elements
s'han
d'inspeccionar abans de la seva
colꞏlocació.
S'ha de comprovar que les
característiques tècniques dels
accessoris corresponen a les
especificades
al projecte.
La seva instalꞏlació no ha
d'alterar les característiques
dels elements.
Un cop instalꞏlat l'equip, es
procedirà a la retirada de l'obra
de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.
Un cop instalꞏlades les boques
d'extracció i quant el sistema
estigui en marxa i els habitatges
estiguin tancats excepte en les
obertures d'admissió, s'han
d'equilibrar els cabals ajustant
les boques d'extracció.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

Plec de condicions

Unitat de quantitat instalꞏlada,
segons
les
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS mesurada
DE LES PARTIDES D'OBRA especificacions de la DT.
EXECUTADES

Elements disposats en els
5.CONDICIONS
DE conductes
de
ventilació
CONTROL D'EXECUCIÓ I DE mecànica per a permetre
L'OBRA ACABADA
l'extracció de l'aire a l'exterior i
per a garantir un bon aïllament
CONTROL
D'EXECUCIÓ. acústic entre les diferents
OPERACIONS DE CONTROL:
vivendes o locals.
Els punts de control més S'han considerat els tipus
destacables són els següents:
d'elements següents:
- Inspecció visual del material - Boca d'extracció
abans de la seva colꞏlocació, - Silenciador acústic
rebutjant les peces malmeses
L'execució de la unitat d'obra
- Neteja dels perfils de suport.
inclou les operacions següents:
Inspecció
visual
del Boca d'extracció:
procediment d'execució, d'acord - Replanteig de la unitat d'obra
a les condicions del plec i al - Fixació de l'element al
procediment adoptat
conducte d'extracció
CONTROL
DE
L'OBRA - Retirada de l'obra de les restes
ACABADA. OPERACIONS DE d'embalatges, retalls, etc.
CONTROL:
- Regulació del cabal
Els punts de control més CONDICIONS GENERALS:
destacables són els següents:
La posició i muntatge ha de ser
- Inspecció visual de la unitat la reflectida a la DT o, en el seu
acabada.
Proves
finals defecte, la indicada per la DF.
d'estanquitat
Tots
els
materials
que
CRITERIS DE PRESA DE intervenen en la instalꞏlació han
MOSTRES:
de ser compatibles entre si.
Els controls s'han de fer segons Situació
de
les
boques
les indicacions de la DF.
d'extracció:
INTERPRETACIÓ
DE - Separació del sostre: < 10 cm
RESULTATS I ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:

4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento
Básico
de
Salubridad DB-HS, parte II del
CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

__________________________
__________________________
________________________

PP -

INSTALꞏLACIONS
AUDIOVISUALS I DE
COMUNICACIÓ

PP7 - SISTEMES
TRANSMISSIÓ
VEU I DADES
PP7A- -

TRANSMISSIÓ
DE
DADES, COLꞏLOCAT
(D)

DE
DE

EQUIP
ELECTRÒNIC PER A

0.ELEMENTS
QUE
CONTEMPLA EL PLEC
PP7A-H9LZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA
EXECUTADES
Equips
electrònics
per
a
transmissió de dades, colꞏlocats.
S'han contemplat les partides
d'obra següents:
- Switch colꞏlocat en armari rack
de 19" o superficialment
- Router colꞏlocat en armari rack
de 19" o superficialment
- Targeta de xarxa amb
adaptador RJ45 amb bus de
connexió PCI, colꞏlocada a
l'interior del PC
- Targeta de xarxa amb
adaptador FO SC, amb bus de
connexió PCI colꞏlocada a
l'interior del PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica
amb bus de connexió PCI,
collocada a l'interior del PC
- Alimentador per a alimentació
per ethernet (PoE) d'equips, en
armari
rack
19"
o
superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica
muntada superficialment
Antena
de
connexió
inalàmbrica
muntada
superficialment
L'execució de la unitat d'obra
inclou les operacions següents:
En
elements
colꞏlocats
superficialment:
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions
elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes
d'embalatges
i
disposició
d'aquests per a la correcta
gestió de residus
En elements colꞏlocats dins de
l'armari rack de 19":
- Colꞏlocació dins de l'armari
- Execució de les connexions
elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes
d'embalatges
i
disposició
d'aquests per a la correcta
gestió de residus
En elements colꞏlocats a
l'interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Colꞏlocació de la targeta en la
ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instalꞏlació del software
subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de
funcionament
- Retirada de l'obra de les restes
d'embalatges
i
disposició
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d'aquests per a la correcta
gestió de residus
ELEMENTS
COLꞏLOCATS
SUPERFICIALMENT:
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
pels punts previstos a la
documentació
tècnica
del
fabricant i amb el sistema de
fixació disposat pel fabricant.
Les fixacions no han de
transmetre esforços a l'element.
Tots
els
materials
que
intervenen en la instalꞏlació han
de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels mecanismes
han d'estar fets amb els
materials
i
accessoris
subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per
aquest.
L'element
ha
de
quedar
connectat
a
la
xarxa
d'alimentació elèctrica i en
condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de
dades
han
de
quedar
accesibles.
En les instalꞏlacions amb cables
metàlꞏlics
apantallats,
l'apantallament no es pot perdre
en el connector, per tant, la
pantalla del cable s'ha de
connectar amb la pantalla del
propi connector.
La prova de servei ha d'estar
feta.
ELEMENTS
COLꞏLOCATS
DINS DE L'ARMARI RACK DE
19":
La posició ha de ser la reflectida
a la DT o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a
l'armari pels punts previstos a la
documentació
tècnica
del
fabricant i amb el sistema de
fixació disposat pel fabricant. No
s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
Tots
els
materials
que
intervenen en la instalꞏlació han
de ser compatibles entre si. Per
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replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots
els
elements
s'han
d'inspeccionar, abans de la seva
colꞏlocació, per comprovar que
no tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les
característiques tècniques de
l'element corresponen a les
especificades a la DT del
projecte i la compatibilitat amb la
resta d'elements que formin part
del sistema.
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.
La seva instalꞏlació no ha
d'alterar les característiques
dels elements.
Les proves i ajustos sobre els
equips, si son necessaris, han
de ser fetes per personal
especialitzat
segons
les
instruccions de la DT del
fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal
realitzar les proves de servei i
funcionament previstes en la DT
del projecte o DT del fabricant.
Els resultats de les proves s'han
de lliurar a la DF.
Un cop instalꞏlat l'equip, es
procedirà a la retirada de l'obra
de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de
tubs, etc. i disposició d'aquests
per a la correcta gestió de
residus.
Els elements instalꞏlats, en cas
necessari, s'han de protegir per
evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o
d'acord amb la DT del fabricant
o de la DT del projecte.
ELEMENTS COLꞏLOCATS A
L'INTERIOR DEL PC:
Cal seguir les instruccions i
definits
als
2.CONDICIONS
DEL procediments
manuals de l'element i del PC.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
Cal seguir les indicacions i
Abans de començar els treballs recomanacions de seguretat
de muntatge, s'ha de fer un
aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels mecanismes
han d'estar fets amb els
materials
i
accessoris
subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per
aquest.
L'element
ha
de
quedar
connectat
a
la
xarxa
d'alimentació elèctrica i en
condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de
dades de la part frontal han de
quedar accessibles.
La porta de l'armari ha de poder
obrir i tancar correctament, fins i
tot quan hi hagi connectats els
cables de la instalꞏlació de
dades.
En les instalꞏlacions amb cables
metàlꞏlics
apantallats,
l'apantallament no es pot perdre
en el connector, per tant, la
pantalla del cable s'ha de
connectar amb la pantalla del
propi connector.
En les instalꞏlacions amb cables
de fibra òptica, la qualitat i
característiques del senyal òptic
no poden alterar-se en el punt
de connexió entre la fibra i el
connector.
Així mateix, no es pot perdre la
qualitat i les característiques del
senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits
en el traçat del cable de fibra
òptica.
La prova de servei ha d'estar
feta.
ELEMENTS COLꞏLOCATS A
L'INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de
quedar introduïda a dintre de la
ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la
targeta han de ser accessibles.
La prova de servei ha d'estar
feta.

impreses als equips instalꞏlats a
l'interior del PC.
Cal evitar que les possibles
descàrregues elèctriques afectin
als elements a instalꞏlar o al PC.
Les targetes s'han d'introduir a
la
ranura
de
connexió
pressionant de manera uniforme
i sense deformar ni forçar altres
components del PC.
No s'ha de deformar la targeta
que suporta la ranura de
connexió
en
el
moment
d'introduir la targeta, per tal de
no malmetre el circuit imprès ni
cap component electrònic.
No s'han de tocar amb els dits
els contactes elèctrics de la
targeta.
La targeta s'ha de fixar a la
carcassa del PC i no pot quedar
només suportada per la ranura
de connexió del PC.
3.UNITAT
D'AMIDAMENT

I

CRITERI

Unitat de quantitat necessària
amidada
segons
les
especificacions de la DT.
4.NORMATIVA
DE
COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de
agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
*
UNE-EN
50173:1997
Tecnologías de la información.
Sistemas
de
cableado
genéricos.
*
UNE-EN
50173/A1:2000
Tecnologías de la información.
Sistemas
de
cableado
genéricos.
*
UNE-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).
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